nyheter

MÄLARÖARNAS

7 SEP 2009 | NR 13 ÅRGÅNG 60 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

Gjpb`Xki`e
fdfi^Xe`j\iXj
<b\ijgjpb`Xki`jbXdfkkX^e`e^Yc`ile[\i
_jk\e\e[\cXm8cm`bj%<]k\ibiX]k`^Xgifk\jk\i
]i[\gXk`\ek\ijfdm`cc^bmXi_fjj`eXelmX$
iXe[\mi[bfekXbk\i%s/

>I8K@JM8::@E8K@FE
MXZZ`e\kdfkjm`e`e]cl\ejXeY\ibeXjbfddXk`cc
Jm\i`^\`d`kk\eXmj\gk\dY\i%M`[<b\imi[Z\ekiXc
gcXe\iXj\e[ifg$`e$dfkkX^e`e^%s+

ËË

D\e\]k\ijfdmXib\ebfddle\e#\cc\i
e^feXeeXe`ejkXej]i[\e[\c\e#`ee\_Xi
ikk\eXkk]k\ibXccX8cc\dXejikk\e]i\e
m`jj^ilgg]i`cl]kjlkmXi\ilYi`Z\iXk[`jbi`$
d`e\i`e^ gjjkk#mca\iaX^d\[m\k\kXkk
Yfikj\]ie[\e[\c\eXmjbi`m\cj\e%MXi]i
c^^Xd`ed[XgXe[iXjjdd`jjkX^6
s)+kpZb

GI8BK@JB8>PDE8J@<K?vI
;\e)+Xl^ljk`YebX[\j`^kfcm\c\m\i`[\epi\efm\$
iX[\cfbXc\ieXg9ip^^Xim^\e#]iXkkYiaXg[\k
epjkXikX[\giXbk`jbX^pdeXj`\kg<b\i%?i]`eej
`ei`bke`e^XieXeXkliYilbd\[^ief[c`e^#_jk_cc$
e`e^jXdk^fc]YXe\$fZ_gXibjbkj\c%FZ__Xe[\cÆ
kli`jdfZ_Yp^^Æ^cXj%s/

)+'D@C<EJ8D@<EB8A8B
(0$i`^?XeeXC`ca\YZb]ieJk\e_XdiX_Xile[\i
jfddXi\egX[[cXkilek_\cXJm\i`^\jbljk%<e
Y\[i`]kjfd_fei[\epe^jkXbm`eeXe`Jm\i`^\Xkk
^\efd]iX%s('

wI<KJ={I<K8>8I<GwDvC8I{8IE8
GXki`bBXicY\i^fZ_Lci`bXJXdXc\k[`e]ieI\jkXliXe^Ale^]iljle[89fZ_AXe9aibcle[]ieAle^$
]iljle[jDXi`eX89Yc\mi\kj]i\kX^Xi\%s=fkf1<nXC`eeifj

DvJJ8D<;BM8C@K<K
;\kYc\m\kki\cXk`mkc^kY\jbjXekXcg[\ekkfe[\
DcXidjjXe%BmXc`kemXi[i\dfk^f[d\[`eki\j$
j\iX[\Y\jbXi\fZ_lkjkccXi\jfd]`Zbk`[]imXi
fZ_\e%s-

www.statoil.se

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

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Septemberöppet!!!
Lördagar & Söndagar
kl. 13.00-21.00
Se vidare annons sid 24
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Öppet till 24.00
Träkvista
08-560 300 96

Vi administrerar rotavdrag!
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Din syn – Ekerö optik
2-årsjubileum i nya butiken
●

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

VÄXTERNAS NAMN
Ord. 270:-

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

Med kvalitetsglas från

Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad
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60 313
313
13 10
10 ● Ek
Ekerö
ö cent
ce trum
u ● Snett
Snett
tt emott Systemb
t bollagett
Mån fr
MånMå
fre
e 10
0.0
.0000
0
0 18
8.3
.30
30
3
0. Lör
0.
Lör
ö 10
10.00
0.00
00-1
15.00
5.00
0

TRÄDGÅRDSMÄSTARENS LATIN
• Latin
• Linné
• Växtnamn
• Etymologi
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fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Rasta

Utgångspris 4 200 000:4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 154 kvm, biyta 18 kvm
Tomt 4 655 kvm Naturtomt

Byggt 2005
Adress: Lönnviksvägen 34
Visas sön 13/9 14.00-15.00
och mån 14/9 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 Tappström

Färingsö Skå "Troxhammar"

Brf-villa Ekerö Sandudden

Ekerö Närlunda

Fast pris 3 650 000:Boyta 96 kvm, avgift 3.296:-/mån exkl drift
Adress: Strandskogsvägen 1
Visas sön 6/9 15.00-15.45
och ons 9/9 17.30-18.00

Utgångspris 3 495 000:Boyta 145 kvm
Adress: Oranievägen 5
Visas sön 13/9 14.30-15.15
och mån 14/9 17.15-17.45

Enplansvilla som ritats särskilt för dig som är
något äldre. 4 rok 96 kvm sluttande mot sjön.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1959.

Trevlig 1 ½ plansvilla med tomt mot allmänning i
söder. By-85. renoverad under senare år.
Fräscht. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1997.

Färingsö Skå

Utgångspris 3 490 000:7 rok, boyta 165 kvm och biyta 30 kvm
Adress: Paradisvägen 7
Visas sön 6/9 13.45-14.30
och mån 7/9 18.00-18.30

Utgångspris 2 995 000:3 rok, boyta 120 kvm
Adress: Ekeby Gårds Väg 4
Visas sön 13/9 16.00-16.45
och mån 14/9 18.15-18.45

Utgångspris 2 995 000:3 rok, boyta 106 kvm
Adress: Höglunda
Visas sön 6/9 12.00-12.45
och mån 7/9 17.30-18.15

Trevlig 1 ½ plansvilla centralt läge, 7 rok. Bergvärmepump. Vidbyggt garage med bastu. Stort
trädäck. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1958.

Nybyggt hus med spännande planlösning. 2st
friggebodar. Fritt läge på sluttningstomt. Nära
Golf. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1844.

Ett fritidshus från början med en tillbyggnad i
modern stram stil som karaktäriseras av ljus o
rymd. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1986.

Färingsö Degerby

Utgångspris 1 500 000:2 rok, boyta 35 kvm
Adress: Ormvråksvägen 9
Visas sön 6/9 14.30-15.15
Charmigt fritidshus belägen vid Igelviken i
Degerby. Detaljplanen medger byggrätt för villa
och garage. Vatten och avlopp finns i tomtgräns.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1989.

4:a Ekerö Tappström

Adelsö Stenby

2:a Ekerö centrum

Ekerö Gällstaö

Utgångspris 1 400 000:Boyta 103,5 kvm, avgift 6.825:-/mån
Adress: Ekuddsvägen 34 I
Visas sön 6/9 13.30-14.00
och mån 7/9 18.45-19.15

Utgångspris 1 350 000:3 rok, boyta 65 kvm
Adress: Vinggränd 1
Visas sön 6/9 15.15-16.15
och ons 9/9 18.00-19.00

Utgångspris 795 000:Boyta 61 kvm, avgift 5.533:-/mån
Adress: Pråmvägen 4D
Visas sön 6/9 13.15-14.00
och tis 8/9 18.00-19.00

Utgångspris 2 500 000:Tomt 900 kvm naturtomt
Adress: Parkslingan 36B
Visas sön 6/9 12.00-12.45
och mån 7/9 18.00-18.45

I pop förening ligger detta brf radhus om 4 rok.
Nyrenov kök. Stor inglasad altan m bubbelpool.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1977.

Trevligt fritidshus, lugnt beläget på stor och fin
naturtomt. Altan m härlig kvällssol. Gäststuga och
förråd. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1711.

Väldisponerad lägenhet m fint gavelläge. Balkong
m kanalglimt o skön morgon-/förmiddagssol.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1980.

Vackert belägen tomt m sjönära, soligt V-läge.
Nära badplats o båthamn. Kommunalt VA i tomtgräns. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1637.
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Så fort som det ﬁnns tillgång
till vaccinet påbörjas vaccination. Vaccinationen kommer






att vara gratis och en drop-inmottagning planeras.
Vid Ekerö vårdcentral har
sex säkerställda fall med den
nya inﬂuensan konstaterats.
– Får man inﬂuensasymtom i form av feber över 38
grader, hosta, ont i kroppen och huvudvärk ska man
stanna hemma minst fem dagar och träffa så få människor
som möjligt för att undvika
smittspridning. Man ska ha

en noggrann handhygien,
använda engångsnäsdukar,
hosta i armvecket till exempel . Dessa åtgärder syftar till
att minska smittspridningen
i samhället men enligt alla
rapporter är nya inﬂuensan
inte allvarligare än ”vanliga”
inﬂuensan, säger Olof Thilander, tillförordnad verksamhetschef vid Ekerö vårdcentral.
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Moderat Nytt
Ekerö behöver ett dynamiskt näringsliv
Ett dynamiskt och utvecklande näringsliv är viktigt för
att göra kommunen mer levande. Näringslivet betyder
mycket för att ge invånarna en god närservice men även
skapa arbetstillfällen i vår kommun.
Kommunen har gjort en hel del för att förbättra servicen till Ekerös näringsliv men mer behövs. Därför vill vi speciellt hälsa vår nye näringslivschef,
Stefan Pellén varmt välkommen som ett viktigt stöd i denna process. Vi
moderater vill tillsammans med vår näringslivschef och näringslivsrådet
arbeta med att förenkla och ytterligare förbättra servicen till kommunens
alla företagare. Allt för att kommunen skall bli än mer attraktiv.
Närheten till city och Arlanda flygplats, den kommande förbifart Stockholm, fler arbetsplatsområden och förbättrad kommunal service är enligt
vår mening viktiga beståndsdelar för att locka fler företag att etablera sig i
vår kommun. Vi moderater kommer fortsätta arbete för detta.

Ingemar Hertz
Ordf. Ekerö kommuns näringslivsråd
www.forening.moderaterna.net/ekero/

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.

Vi älskar Ekerö
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Av utredningen framgår att
det i ett ﬂertal ärenden dröjde mer än åtta år från det att
godmansuppdragen avslutades till dess att överförmyndaren meddelade beslut om

arvode för uppdragen. JO är
mycket kritisk till dröjsmålet
och beskriver det som oacceptabelt.
Mannen hade ett ﬂertal
godmansuppdrag, och den
dåvarande överförmyndarnämnden beslutade att ta in
samtliga redovisningshandlingar för granskning.
Samtliga
ledamöter
i
nämnden granskade handlingarna. Beslut om arvode
borde skett i samband med
granskningen, vilket inte
skedde. Först när mannen
efter åtta år kontaktade överförmyndaren, ﬁck han arvo-

dena betalade.
2003 ersatte kommunen
över för myndar nämnden
med en överförmyndare,
Marianne Ekblom.
– Det hade varit bra om
mannen hört av sig på en
gång, så hade det kunnat rätttas till mycket snabbare, men
det är absolut inget försvar.
Självklart är det så att det är
myndigheten som ska fatta
det här beslutet, säger Marianne Ekblom som är tillstår
om att det brast i handläggningen.
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– Vi kallar dem för paviljonger eller byggmoduler och
de är Birkaskolans nya lokaler. De har kommit dit istället för den enplanspaviljong

niska kontoret göra en undersökning som visade att
det gick bra att ställa dem på
samma plats som de gamla.
Det har blivit en bra lösning
som alla är nöjda med.
! &

som låg där tidigare och som
inte var ändamålsenlig.
   
     
   !   
       


– Det var ﬂera kringboende
som hade invändningar mot
placeringen. Vi lyssnade på
synpunkterna och lät Tek-

"    
      
      
!!!

– Det här är lokaler som
kan hålla i många år. De bekostas av Birkaskolan själva
och jag tror inte att det är
ekonomiskt möjligt att för
dem att bygga permanenta
lokaler.
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Ny Djuraﬀär i Ekerö Centrum!
Tack alla Mälaröbor för all positiv respons!
Vi ﬁrar med 10% på ALLT ! (Ej foder. Gäller v 37)
Vi har ﬁskar och akvarier. Kaniner, marsvin, hamstrar, gerbiler,
undulater inkl tillbehör till dessa. Vi har även syrsor.
I vårt fodersortiment för hund och katt ﬁnner du bl a märken som Hills,
Eukanuba, Iams, ANF, Pro Plan, Canami. Välkommen in!

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

Behöver du en coach?
Lever du det liv du innerst inne vill leva?
Vågar du satsa på dig själv och det du
drömmer om?
Är det dags att bryta gamla mönster och få ny
inspiration?
Vill du må bättre, ha roligare och få tid för sådant
som du längtar efter?
Med stöd av mig som coach kan du ta fram hela din
potential och skapa förutsättningar för de förändringar du vill
ha i ditt liv. Välkommen att kontakta mig för tidsbokning.
Mottagning på Ekerö, Jungfrusund.
Susan Sjöberg, Diplomerad coach (ICF-ackrediterad utbildning)
tel 070-471 40 47.
Läs mer om vad coaching innebär på
www.tunagard.se/livsstilscoaching
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Ett femtiotal utställare fanns på plats under de tre dagarna som
mässan pågick.
Det var en jämn ström med besökare, om än färre än man
hoppats på. Man hade också gärna sett en större uppslutning
bland de lokala företagarna. En utvärdering kommer att göras
av mässan, för att se hur den kan utvecklas vidare.
– Däremot var det hög kvalité. Besökarna som kom var intresserade och utställarna hade tid att prata med var och en,
säger Tommy Guenzel från Mälaröarnas företagareförening.

Barnen ﬁck också sina intressen omhändertagna i form av
två clowner som gjorde ansiktsmålningar och ballongdjur.
Brandförsvaret fanns också på plats och barnen ﬁck prova på
att släcka eld.
MMF:s ordförande Annika Einarssons sjuåriga dotter Mina
var en av besökarna.
– Det var jättekul. Allt var gratis, alla var snälla och clownen
Kaka var jättetrevlig. Hon frågade alla barn vad de hette och
blåste ballonger. Jag vill komma till ditt jobb ﬂer gånger, sade
Mina till sin mamma som hade en av montrarna på mässan.
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Idén ﬁnns än så länge bara i
Susannas huvud, men hon
gör nu en storsatsning för
att se om hypotesen håller
om att många mälaröbor vill
hitta ett snabbare, mer miljövänligt alternativ för att resa
till stan.
Som de allra ﬂesta goda
idéer är det hela sprunget ur
en egen frustration och önskan om en förbättring.
– Jag satt där irriterad i köerna in mot stan och såg upp
till tio timmars restid i veckan gå upp i rök. Tid som jag
hade kunnat lägga tillsammans med mina barn istället,
säger hon.
– Efter att ha insett att de
offentliga instanserna självklart har en lång prioriteringslista bestämde jag mig
för att själv driva frågan och
undersöka om idén var genomförbar.
Utan några som helst kunskaper om kollektivtraﬁk el-

ler sjöfart drog hon igång sin
kartläggning och kunskapsinhämtning.
Efter att ha varit tjänstledig under ett halvår, har nu
Susanna sagt upp sig från
sitt jobb som managementkonsult och jobbar på halvtid
med att försöka förverkliga
sin idé. Resten av tiden arbetar hon som egen konsult för
att kunna ﬁnansiera utgifterna i projektet. En marknadsundersökning är i full gång
för att ta reda på huruvida
mälaröborna tror på idén och
om de skulle kunna tänka sig
att använda bussen om den
blev verklighet. Underlaget
är tänkt att öka möjligheterna att hitta ﬁnansiärer och
underlätta att driva frågan offentligt.
– Som det ser ut idag är
det svårt att bygga ut kollektivtraﬁken i någon större
utsträckning och därför ser
jag det här som en lösning
som kan gå fort att få igång.
Jag drömmer även vilt om att
Vattenbussen på sikt kanske
också kan täcka övriga delar
av Mälaren, avslutar hon.
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”Med hög kvalité och god
serviceanda i ett professionellt koncept med stil
och smak har Jungfrusunds
Marina AB och Restaurang
Jungfrusund AB skapat ett
nytt vattenhåll för Mälaröborna och övriga Stockholmare”. Så löd motiveringen,
som Ingemar Hertz, orförande i Ekerö kommuns näringslivsråd, läste upp vid
prisutdelningen på Mälarömässans första dag.
– Jag är både överraskad
och jätteglad, men vi satsar
hårt och det måste ju synas
någonstans, säger Ulrika

Samaletdin som driver restaurangen tillsammans med
Patrik Karlberg.
– Det har varit en fantastisk resa de här två åren som
det handlar om för oss, från
att det var en grusplan till att
det har blivit en fungerande
verksamhet. Framförallt så
vill jag tacka alla gäster som
har gjort det möjligt. Vi har
känt stort stöd från ekeröborna, de tycker att det är kul
att vi har gjort den här satsningen, säger Patrik Karlberg.
Jan Björklund, Jungfrusunds marina AB, är också
glad för utnämningen.
– Det är jättekul att både
marinan och restaurangen
fått detta på så kort tid. För
min del är det mycket tack
vare Betege byggen som har
gjort det ﬁnansiellt möjligt
att driva på projektet så hårt
som jag ändå har gjort.

Mats har tillsammans med sin fru Ingela Rister, drivit ICA butiken i Ekerö centrum sedan 2002. Nu lämnar han butiken för
att driva ICA Maxi vid Lindhagensplan i Stockholm.
– Det har varit fantastiskt trevligt och vi kommer att sakna
både kunderna och personalen. Utmaningen och möjligheten
att få vara med och bygga någonting nytt från början, är det
som har lockat oss in till stan, men vi kommer fortfarande att
vara ekeröbor, säger Mats Larsson.
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Pristagarna har utsetts av
Ekerö kommuns näringslivsråds jury.
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Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster

KYRKSIDAN

Ekerö kyrka invigd, dags för fest i Ekebyhov

Onsdag 9/9

Söndagen den 23 augusti fylldes Ekerö kyrka till sista plats.
En gudstjänst som präglades av fest och glädje, körsång och
en varm predikan av vår förre ärkebiskop Gunnar Weman. En
predikan som lockade till både skratt och eftertanke.
Efter gudstjänsten fortsatte festen i Ekerö Hembygdsgård, med ett
glatt mingel både ute och inne.

Ekebyhovskyrkan ”Arken”
19.00 Mässa
Christer Kivi

Söndag 13/9
Munsö kyrka
11.00 Högmässa
Christer Kivi
Ekebyhovskyrkan
11.00 Festgudstjänst – invigning
av Ekebyhovskyrkans lokaler
Mottagande av Jonas Gräslund
avtackning av Lisa Kjellgren
Musiker under ledning av Helena
Hansson
Efter gudstjänsten:
Enkel lunch med olika aktiviteter
och husesyn
Lovö – Rörby gård
16.00 Friluftsgudstjänst på
Hembygdsdagen
Christer Kivi
Lovö kyrkas kör

Onsdag 16/9
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Jonas Gräslund

Torsdag 17/9
Klockargården
12.30 Sopplunch

Lördag 19/9
Drottningholms slottskyrka
16.00 ”Buxtehudes värld”
Affetti Musicali di Stoccolma

nr 13 2009

Dags för ny fest – nu i Ekebyhovskyrkan
När det här skrivs pågår det fortfarande ett intensivt arbete i Ekebyhovskyrkan.Bygget är klart och vi som arbetar i pastoratet har
tagit vår arbetsplats i besittning.
Men alla som flyttat vet, att det tar ett tag innan alla saker hittat
sin rätta plats, och innan allt fungerar som det skall.
Söndagen den 13 september kl 10.00 firas den första gudstjänsten
efter renoveringen. Ekebyhovskyrkan har fått prägel av att den
Det nyöppnade fönstret ger rymd och ljus vid altaret.
är familjernas och ungdomarnas kyrka – så söndagens gudstjänst
är också terminsstart för söndagsskolan. I gudstjänsten blir det
medverkan av olika åldrar.
Tack och välkommen
I gudstjänsten får vi också säga ett tack till prästen Lisa Kjellgren,
nu mammaledig, som fått tjänst i Skåne.
Samtidigt mottas också prästen Jonas Gräslund lite mer officiellt
i församlingen. Jonas har redan hunnit bli känd och uppskattad av
många – inte minst för sina spännande gudstjänster. Ekebyhovskyrkan kommer att vara Jonas ”hemmakyrka”.
Välkommen att upptäcka Ekebyhovskyrkans lokaler
Efter gudstjänsten serveras hembakta pajer – sedan tar olika
aktiviteter vid. Det blir visning av lokalerna, möte med personal
och olika verksamheter, lekar och aktiviteter för både barn och
Kyrkan var fylld till sista plats. Bland gudstjänstbesökarna fanns arkitekt, pro- vuxna.
jektledare och flera av de duktiga hantverkare, som utfört renoveringen.
Passa på att rösta. Expeditionen kommer att ha öppet för förhandsröstning mellan 12.00-14.00
Text och foto: Marianne Abrahamsson

Söndag 20/9
Adelsö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
på Valdagen
Svän Fogelqvist

Efter gudstjänsten samlades kör och övriga medverkande i en ring utanför
kyrkan denna ljuvliga augustidag.

Ekebyhovskyrkan
10.00 Gudstjänst, söndagsskola
Jonas Gräslund
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm
16.00 Musik vid valurnan
Kerstin Baldwin, orgel och cembalo
Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Staffan Eklund

BUXTEHUDES VÄRLD
- en musikalisk odyssé i 1600-talets
östersjörum

Kyrkradion 101,4
lördagar 12-13

Aktiviteter på valdagen
Adelsö Hembygdsgård
Kaffe med dopp hela dagen
Korvgrillning på eftermiddagen
Textilutställning
LOPPIS - boka bord hos
Eeva Axe tel 560 516 32
Adelsöﬁlmer visas hela dagen
Behöver du skjuts till vallokalen?
Ring Ingmar Larson, tel 560 510 39
Munsö församlingsgård

AFFETTI MUSICALI DI STOCCOLMA
på tidens instrument:

SOPPLUNCH
DAG HAMMARSKJÖLD
Mer information:
Se vår hemsida ekeropastorat.nu
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar

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

- en vägvisare
Reﬂektioner: PÅ
Christer
FOLKMUSIK
TREKivi
MAN
Musik: Mait Thoäng
Rolf Jidell m ﬂ

Torsdag 17/9 kl 12.30
i Klockargården

Lennart Löwgren, countertenor
Anders Fredljung, violin
Eva Fredljung, viola
Torgny Söderholtz, viola da gamba
Magnus Malmros, violone
Bernt Malmros, orgel

Lördag 19/9 kl 16.00
i Drottningholms slottskyrka

Kaffe med dopp & korv
LOPPIS
10.00 och 16.00 Film/bildspel om Munsö
och Olle Norberg
16.00 Gudstjänst i Munsö kyrka, Svän
Fogelqvist och Ad Mundi
Behöver Du skjuts till vallokalen?
Ring: Bengt Wallin 560 50239 eller
Björn Ahlund 560 50354
Ekerö kyrka
16.00 Musik vid valurnan
Kerstin Baldwin spelar orgel & cembalo
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– Idag har vi tydliga vårdprogram för hur behandlingen
inom psykiatrin ska se ut och
är skyldiga att erbjuda alla
patienter samma vård. Det är

svårt att tillgodose behovet
av specialistvård på en så liten mottagning, som Ekerös,
med så litet upptagningsområde, säger Karin Linnér, sektionschef över allmänpsykiatrin i Norra Stockholm.
På mottagningen i Alvik
ﬁnns vårdkontakter med
inriktning mot psykossjukdomar, bipolära sjukdomar,
äldrepsykiatri och neuropsykiatri bland annat. Förändringarna har mött motstånd
både från personal och från
patienter, men efter vissa
modiﬁeringar av ursprungs-

planen har kritiken klingat
av.
– Jag har varit väldigt upprörd och förhandlat hårt med
mina chefer om det här beslutet, men vi har nu kommit
fram till en kompromiss som
jag tycker känns acceptabel,
säger Georg Keresztesi, överläkare på Ekerö psykiatriska
mottagning.
?Xej bi`k`b _Xi länge varit

stark och han vidhåller fortfarande att det verkliga motivet till förändringen är att
spara pengar, vilket tillbaka-

visas av Karin Linnér.
– Så är det inte. Vi gör en
stor omorganisation i hela
sjukvårdsområdet och i
slutändan sparar vi ingenting, säger hon.
Övergången till den nya
formen kommer att ske successivt med början i slutet av
september. Enligt Karin Linnér kommer varje patient få
individuell information och
planering anpassad till diagnos och aktuella vårdkontakter. De patienter som vill
fortsätta kontakten med nuvarande personal har möjlig-

het att göra det, vilket Georg
Keresztesi tycker är positivt.
– Jag har många patienter
med mycket speciella kombinationer av sjukdomar och
behov. Det skulle vara svårt
för dem att få hjälp i den specialiserade vård som vi är på
väg mot, säger han.
?Xe kifi fZ_ hoppas också

att det ska gå att rädda stora
delar av de nätverk som personalen har byggt upp kring
patienterna.
– Vi har byggt en väl fungerande verksamhet här ute på

Ekerö utifrån de speciﬁka behov som ﬁnns här. Siffrorna
för inskrivna patienter är 5 %
av Mälaröarnas befolkning,
vilket är mycket högt.
För de patienter som inte
vill åka till Alvik för att få
vård kommer det ﬁnnas möjlighet att träffa ett konsultteam som regelbundet besöker Ekerö. På sikt kommer
dock huvuduppdraget för
Ekerömottagningen att vara
bedömningar och kortare behandlingsinsatser.
CF9v:BC@E;<I
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I nyrenoverade lokaler i
Brygga industriområde tog
rektor Maria Eriksson emot
eleverna tillsammans med
lärarna Camilla Keskinen
och Niclas Koskela, skolsköterskan Cajsa Nellåker och
projektledare för skolan, Ing-

er Blomberg från Stockholms
praktiska gymnasium. Närvarande var också hästläraren
Marie Rafting som kommer
att arbeta med en av skolans
inriktningar- hästhållning
och trav. Marie är bland annat
hovslagare och hästmassör.
Niclas Koskela som är
skolans lärare i svenska,
samhällskunskap och idrott
tycker att det är positivt att
vara med och starta upp en
ny skola.
– Eftersom det är en sådan
liten grupp kommer man
dessutom mycket närmre

<c\m\ifZ_g\ijfeXcmXi]imekXej]lccX`e]i]ijkX[X^\e`jbfcXe%
=fkf1<nXC`eeifj

eleverna och kan ge var och
en av dem mycket tid.
Skolans inriktningar är
naturbruk med grön odling,
hästhållning samt golfbane-

och parkskötsel. Andra inriktningar är handel - turism
och bygg - glas.
Eleverna går tre dagar i
skolan per vecka och är på

praktikplats två dagar.
– Alla praktikplatser är inte
riktigt klara ännu, men vi har
fått jättemånga erbjudanden
på öarna, berättar rektor Maria Eriksson.
Gymnasiet drivs av Baggium Utbildning AB, som har
ett fyrtiotal praktiskt inriktade gymnasieskolor runtom
i landet.
En av de nya eleverna, Viktor Östling Nyberg har praktiserat hos glasmästare. Han
och Jesper Blomkvist ska gå
bygg och glas.
– Det är kanon att ha ett
praktiskt gymnasium här

ute, säger de och kompisen
Martin Idevik som ska gå
trädgård håller med.
– Jag har sommarjobbat
som trädgårdsmästare. Därför har jag sökt hit och så är
det närheten förstås, säger
Martin.
Nicole Wallner och Amanda Asp har valt hästhållning.
– Det är skönt att ha så nära
till skolan och dessutom kul
att vara ute så mycket på praktik, säger Nicole och Amanda
tillägger att det ska bli väldigt
kul att komma igång.
<N8C@EEIFJ

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

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

EKERÖ & ADELSÖ - 3 TOMTER
Ekerö Närlunda - Skäluddsvägen 2 D. Tomtarea 1 093 kvm. Pris: 2 475 000 kr/bud.
Ekerö Rastaborg - Sjöängen 1:6. Tomtarea 2 653 kvm. Pris: 790 000 kr/bud.
Adelsö Hallsta - Hallstavägen 56. Tomtarea 2 081 kvm. Pris: 725 000 kr/bud.

VISAS: RING FÖR INFORMATION OCH VISNING

SÅLD

SÅLD

EKERÖ GÄLLSTAÖ

TOMT EKERÖ NÄRLUNDA

1-plans kedjehus ritat av arkitektkontoret
Wingårdhs om 115 kvm präglat av
genomtänkt funktion och design. Byggår
2003. Solig terrass om 30 kvm. 3 sovrum.

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

TOMTAREA: 190 KVM ADRESS: STORMANSGRÄND 4
VISAS: FASTIGHETEN ÄR SÅLD

ADRESS: SKÄLUDDSVÄGEN 2 C VISAS:
FASTIGHETEN ÄR SÅLD

Läs mer om vårt samarbete med Situation Sthlm på
www.skandiamaklarna.se/bromma

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

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

Ekerö Väsby

Ekerö Närlunda

Härlig enplansvilla med fantastiskt ljusinsläpp, braskamin och lummig, insynsskyddad trädgård. Fint renoverat kök,
ljust trevligt vardagsrum, fyra bra sovrum samt litet arbetsrum. Stort läckert badrum med bubbelbadkar och
dusch. Stort nytt altandäck i direkt anslutning till kök och vardagsrum. Garage med förråd samt extra friggebod.
Lugnt centralt läge med gångväg till skola och dagis.

Mycket trevlig villa som har byggts till i flera omgångar. Stort härligt kök med öppen planlösning mot mat- och
allrum med braskamin och utgång till altandäck i söder. Ljust vardagsrum med stort burspråk. Tre bra sovrum
varav ett med utgång till skyddad balkong. Två badrum och rymlig tvättstuga med grovéntre. Garage med
förrådsdel. Lugnt och bra läge med baksida mot allmänning.

0 Boarea: 130 + 42 kvm
0 Utgångspris: 3.250.000 kr
0 Tomt: 981 kvm

0 Boarea: 160 kvm
0 Utgångspris: 3.250.000 kr
0 Tomt: 524 kvm plan trädgårdstomt

0 Slåttervägen 11
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

0 Villavägen 38
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

Besiktigad

Ekerö Träkvista

Ekerö Adelsö

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 bl a nya ytskikt och två fina helkaklade badrum.

Enplansvilla med visst renoveringsbehov centralt på Adelsö. Bra läge med hörntomt och gångavstånd till bl.a
färjelägret. Huset är från 1976 och det mesta ytskicktet är från den tiden. 4 rok varav 3 bra sovrum. Ny pelletsoch elpanna. Gargage med förrådsdel. Busshållplats strax utanför tomten. Sjönära med viss sjöglimt.

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

0 Boarea: 113 kvm
0 Utgångspris: 1.850.000 kr
0 Tomt: 1.684 kvm Natur/Trädgårdstomt

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

0 Marielundsvägen 1
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Lena Falck 070-759 59 97

4:a Färingsö Stenhamra

Ekerö Älvnäs

Trevligt br-radhus med mkt bra läge och tomt som vetter mot stor allmänning och skogsområde med
motionsspår. Stort kök med matplats för ca 6 pers, v-rum m utgång till altandäck och trädgård, 3 bra sovrum,
samt platsbyggd loftsäng i övre hall. Två badrum varav ett med tvättpelare. Stort förråd på framsidan.
Gångavstånd till bla dagis & skolor.

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.

0 Boarea: 102 + 6 kvm
0 Utgångspris: 525.000 kr
0 Avgift: 7.159 kr/mån exkl el

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

0 Söderströmsväg 443
0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303

0 Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
0 Helene Dahlbäck 0708-370303
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– Där stod mamma och
pappa glada över att jag var

framme och tog emot mig
när jag lade handen på röset.
Sen körde de hem mig och
kajaken till Stenhamra igen,
berättar Hanna, dagen efter
hemkomsten.
@ ale` jclkX[\ Hanna gymnasiet och kände att hon ville
ha semester ett tag och göra
något annat än att plugga. Ett
par veckor senare var hon på
väg i kajaken för att klara av

Havspaddlarnas Blå band, en
rutt som sträcker sig utmed
den svenska kusten från Svinesund till Haparanda.
När hon klev iland var hon
den yngsta tjejen någonsin,
som klarat bedriften.
– Jag hade inte förberett
mig särskilt väl, men bestämde mig för att göra paddlingen mer som en semester
än för själva prestationen. Jag
gjorde det för att jag trodde att
jag skulle tycka att det var kul
och blev jätteglad när jag insåg att jag faktiskt tyckte det,
berättar hon med ett skratt.

träffa på mig. Jag hade kunnat göra hela paddlingen bara
för hans skull. Mötena med
människorna utmed vägen
har verkligen varit den stora
behållningen från resan.

?fe kpZb\i Xkk hon har haft

Ibland har hon fått sovplats
över natten på en soffa, i en
vedbod eller i ett klubbhus,
men de ﬂesta nätter har hon
tillbringat i sitt tält på en liten ö, en camping eller i en
skogsdunge.
Nu planerar Hanna att ta
det lugnt ett tag för att hämta
krafter inför hösten, för någon semester i ordets egentliga bemärkelse, har det verkligen inte varit.

tur med både väder och att
kroppen har klarat bedriften
på ett bra sätt. Människor
hon träffat under resan har
engagerat sig när hon berättat för dem om sin paddling
och hon har många vykort
att skriva till de adresser hon
samlat på sig.
Kommentarerna
kring
hennes långa äventyr har enbart varit positiva.
– Jag träffade en man i Blekinge och han sa att det var
höjdpunkten på hans dag att

Din lokala
musikaffär!
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– Nämen, kan man ta den
vägen till farmor och farfar i
Jakobsberg, utbrast 10-årige
Leo Westerberg förvånat när
han upptäckte skylten som
sitter centralt placerad vid
rondellen före Tappströmsbron och förde frågan vidare
till Mälaröarnas Nyheter.
Men det kan man inte. På
Vägverket kan man inte heller svara på varför skylten sitter där och vem som har satt
upp den.
– Vi blev själva mycket
förvånade när vi upptäckte
likadana skyltar ute vid Färjestaden. Det sägs att det en

gång i tiden har funnits en
båtförbindelse för gång- och
cykeltraﬁkanter, som gått
över till fastlandet och kanske är skyltarna kvar från den
tiden, säger Torbjörn Lundbom på Vägverket.
Dock kvarstår i så fall frågan om hur skylten i rondellen har kunnat överleva
byggnationen av densamma
för ett par år sedan.
– Skyltarna har inte heller något med den färjeförbindelse som planeras mellan Färjestaden och Lövsta
att göra, fortsätter Torbjörn
Lundbom och säger att han
ska ta upp frågan om skyltarna med den myndighetsavdelning på Vägverket som
har hand om vägskyltar, för
att se var de kommer ifrån
och om det inte är dags att ta
bort dem.
CF9v:BC@E;<I

Gör din röst hörd
Alla som är medlemmar
i kyrkan och fyllt 16 år
har rätt att rösta i kyrkovalet.
Har du inte fått – eller tappat
bort ditt röstkort – kontakta din
församlingsexpedition.

Vilka ska bestämma i
din församling
Du kan påverka på två sätt; dels
genom att välja vilken grupp du
röstar på, och dels genom att
kryssa för de tre personer du
känner förtroende för.

Personrösta – sätt tre X
Du nu kan personrösta på upp
till tre kandidater. Kryssen ökar
kandidaternas möjlighet att bli
valda och få representera dig.

Personröster viktiga
För att en personröster ska
påverka måste en person vara
förkryssad av minst 5 procent
av nomineringsgruppens röstetal, dock lägst 20 röster i de
lokala valen och 50 röster i
stiftsvalet.

Ytterligare information:
www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval
www.svenskakyrkan.se/
ekero
www.svenskakyrkan.se/
faringso

Foto: Svenska kyrkan/IKON, Magnus Aronson

Vit röstsedel

Här kan du rösta

LING
SAM
FÖR
TILL
VAL

Din vallokal och dess öppettider på valdagen - se röstkortet!

Färingsö församling

Ekerö pastorat

Färentuna församlingshem 9.00-10.30
samt 15.00-20.00
(11.00 Gudstjänst i Färentuna kyrka)

På valdagen kan du också rösta i Pressbyrån, Drottningholm kl 13-15
och i Kyrkstugan vid Ekerö kyrka kl 12-15

Stenhamra församlingsgård 9.00-10.30
samt 14.00-20.00
(13.00 Lunch med Jazz´n Blues
i Herman Palmsalen)

Förhandsrösta

Förhandsrösta
Församlingsexpeditionen i Stenhamra
församlingsgård (Herman Palms plan 4D)
v. 37 (7-12 september)
måndag-lördag kl 10-12, 13-16
samt tisdag och torsdag kl 17-20
v 38 (14-16 september)
måndag-onsdag kl 10-12, 13-16
samt måndag tisdag kl 17-20
(här kan du rösta också till andra församlingar och stift)
På församlingsexpeditioner i hela landet t.o.m. 16 september

Församlingsexpeditionen i Ekebyhovskyrkan
7-16 september
måndag,tisdag kl 9-12. 13-15,17-20;
onsdag, torsdag, fredag kl 9-12, 13-15
lördag kl 9-12 ,
(här kan du rösta också till andra församlingar och stift)
Särskilda röstmottagningsställen
(endast röster till församlingar i Ekerö
kyrkliga samfällighet)
Rörby gård 12-13/9 kl 14-18
Pressbyrån Drottningholm 14-19/9 kl
14-18
Ekebyhovskyrkan 13/9 kl 12-14

FOLKMUSIK PÅ TRE MAN
Rolf Jidell m ﬂ

Val till församlingen
Färingsö församling
– Arbetarpartiet Socialdemokraterna
–Kyrkans Väl i Färingsö församling
– Sverigedemokraterna
Adelsö-Munsö församling
– Personvalslista: Kyrklistan i
Adelsö-Munsö församling
Ekerö församling
– Arbetarpartiet Socialdemokraterna
– Kyrkans Bästa i Stockholms stift
– Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkan

Blå röstsedel
Val till samfälligheten (gäller enbart Adelsö-Munsö, Ekerö och
Lovö församlingar)
Ekerö kyrkliga samfällighet
– Arbetarpartiet Socialdemokraterna
– Kyrkans Bästa i Stockholms stift
– Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkan

Rosa röstsedel
Val till Stockholms stift

Gul röstsedel
Val till kyrkomötet – rikskyrkan

Lovö församling
– Personvalslista: Kyrkligt (KyS)
Samarbete
VAL
TILL
SAM
FÄLL
DA K
YRK
OFU
LLM
ÄKT
IGE
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Driftssäkerheten har ökat. Nu ska vi lyssna bättre på kunderna, lovar Arriva.
  
   
   
$  ! 
      
!   
   
   

Arriva jobbar nu hårt på sin
image.
– Hela Arrivas policy går ut
på att vara ute hos kunderna.
Vi håller på att rekrytera en
lokal affärsutvecklare. som
ska besöka varje skola, varje
område. Vi vill arbeta med
örat så nära marken som
möjligt. Vi har också inlett
ett samarbete med Radio
Viking om trafikrapporter.



Jesper Pettersson, pressekreterare på SL bekräftar att antalet klagomål från Mälaröarnas bussresenärer har
minskat.
– I början var det mycket
klagomål på busstyperna.
Nu är det vanligast med klagomål på tidspassning. Enligt den senaste mätningen
hade tidspassningen uppfyllts till 99,5 procent, siffror
som motsvarar våra övriga
trafikområden i länet och
som dessutom motsvarar de
som rapporterades in om
förra entreprenören, Swebus, säger Jesper Pettersson.
    Arriva startade med en hög andel äldre
bussar, hämtade från Köpenhamn och Jönköping, skyller
Hans Nilsson på Swebus
överklagande av SL:s upphandling.
– Vi stod i startgroparna
med bussar hela hösten
2008. Men eftersom vi var
osäkra på om vi skulle få
kontraktet var vi tvungna att
göra oss av med dem. Bussar
är som människor, de mår
inte bra av att stå. Så när vi
fick vårt kontrakt från den 1
mars, var vi tvungna att
snabbt skaffa in nya.
Det hör väl inte till ovanligheten att konkurrenter
överklagar upphandlingar?
– Nej, men det hör inte till
normaliteten heller, säger
driftschef Behzad Faroozesh.
Och det är väldigt ovanligt
att, som i det här fallet, föra
överklagandet vidare till
högsta instans.
  " som vill
vara anonym – han är rädd
om sitt jobb, säger han –
berättar om en del av de första månadernas kaos.
– Dörrautomatiken fungerarde dåligt på alla bussarna.
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Det löstes på så sätt att automatiken stängdes av. Förarna
måste öppna manuellt, vilket ställer till det om det är
många passagerare som står i
bussen och skymmer sikten.
Passagerare som vill av
måste stå och hojta och det
kan hända att föraren missar
att öppna.
– Första dan gick det inte
att backa ut de nya bussarna.
Det tog ett tag innan vi kom
på att det berodde på en
säkerhetsgrej – man måste
blinka vänster för att kunna
backa.
– Det visade sig att de
danska bussarna inte var helt
genomgångna, fast de skulle
ha varit det, så det ställde till
det i början. Nu har dom i
stort sett hunnit ikapp.
– Och så har det ju varit
väldigt många nya förare
som körde fel och som glöm-

de att stanna.
Den krånglande dörrautomatiken ser Hans Nilsson
som en barnsjukdom.
– Det tar tid för elektroniken att anpassa sig. Alla nya
vagnar har detta problem. De

%
!" 
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" ! !&
nya bussarna håller nu på att
programmeras om.
– Vi var tvungna att nyanställa många förare eftersom
vi var skyldiga att ha fast
anställda, till skillnad från
Swebus som bara hade timanställda.
Att förare har kört förbi
barn som stått i snön och

   $
  
     
   "
"
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  " 
 !  
"  

Såväl bilburna som bussresenärer, måste nu ta färjan till
den återinrättade sorteringen på Munsö. Såvida de inte
langar alltsammans i hushållssoporna.
Ända fram till i somras
kunde de använda anläggningen bakom butiken. Men

 Arriva en
liten delegation adelsöbor
från föreningen Värna
Adelsö. De var mycket nöjda
med mötet.
– Vi ville att bussen ser till
att köra in i bussfilen vid
Munsö skola både vid avlämning av elever på morgonen
och vid hämtning av elever
på eftermiddagen. Vi pekade
också på att det var viktigt att
bussen kunde hämta eleverna på eftermiddagarna vid
tider så att de precis lagom
hann med färjan till Adelsö.
Vi ville också att det skulle
finns sittplatser och säkerhetsbälten i bussarna, i
stadsbussarna räcker ofta
sittplatserna inte till. Vi
påpekade också att Adelsö är
en “vinkzon”. Man ska
kunna stoppa bussen varsomhelst genom att vinka åt
den. Arriva visade full förståelse för dessa önskemål
och lovade att se till att de
uppfylldes, säger Jan Gertz
som var med på mötet.

  

i december förra året vände
sig butiks- och markägaren
Patrik och Sofia Borin till
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, ftiab. Det
vore rimligt, ansåg de, om de
fick ersättning för vägförslitning, plogning, nedskräpning och skadedjurspekämpning och dessutom en markhyra.
$    hos oss och

ser oss som ansvariga för
området. Badwill för verksamheten, skrev Patrik och
Sofia Borin bland annat i ett
brev till ftiab.
De ville retroaktivt ha till-

väntat, ett exempel på vad
arga mammor ringt till MN
om – det tror inte Hans
Nilsson på.
– Våra förare stannar alltid.
Nya förare får undervisning i
linjekunskap 1-3 veckor,
beroende på tidigare erfarenheter. Sen måste man förstås
räkna med en viss inkörningstid. Så är det för alla
överallt.
     också rik-

tats mot att bussar avsedda
för tätortstrafik körs på
landsbygden.
Hans Nilsson menar att de
nu fungerar bra och att det
lägre insteget är handikappvänligt.
– Det är specificerat i kontraktet vilka busstyper vi får
ha, säger han.
I avtalet mellan SL och
Arriva står endast att “Bussar

som är 16 år eller äldre får inte
användas för trafikuppdraget”, samt att genomsnittsåldern för bussparken inte får
överstiga åtta år.
 ! Arrivas sida var
nöjd med nuvarande busspark och ämnade byta enligt
en bussutskiftningsplan, var
också det besked som kommunens samrådsgrupp med
SL fick på sitt senaste möte i
juni, säger planeringssamordnare Leif Kåsthag.
Han håller på att skriva
ihop kommunens årliga
remissvar till SL om busstrafiken. Ett av de krav som
kommunen ställer är att även
i högtrafik ska sittplatserna
motsvara antalet passagerare.
Ett annat att samrådsmötena – för närvarande tre per
år – ska utökas till fyra, varav
två där även politiker deltar.

"

baka fem årshyror som kommunen upphört att betala,
sammanlagt 12 500 kronor,
dessutom en markhyra på
8000 kronor per år samt en
rörlig ersättning för plogning, sandning och vägunderhåll.
$  !"  från

oss hörde ftiab inte av sig
under hela våren. Affärsmässigt upplevde vi detta
som ytterst nonchalant,
säger Patrik Borin.
Om inte svar hade kommit
före den 22 maj skulle anläggningen bort till den 1 juni,
hade Borins skrivit till ftiab.

Inget svar kom och så forslades återvinningskärlen bort.
!   stor på Adelsö,
men lågprioriterad för ftiab.
– Jag försökte söka Patrik i
somras och jag ska söka
honom nu. Det har funnits
en rad andra ärenden på mitt
bord också och Adelsö har
inte legat i topp. Och så har
det ju varit semestrar, säger
Benny Neuman, driftsansvarig på ftiab.
Annika Ahlberg, chef för
drift och samråd på ftiab
säger först att hon inte känner till butiksägarens bud,
därefter att ”Patrik Borin har

haft ganska orealistiska önskemål som vi inte kommer
att gå med på”.
Inte heller för kommunen
stod adelsöbornas sopsortering högst på prioriteringslistan.
  som började tidigt i våras har först nu
resulterat i att kommunen,
enligt Mats Eriksson, beslutat att ställa upp med den retroaktiva hyran på 12 500 kronor.
– I och med att kommunen
nu ställer upp och betalar
den retroaktiva hyran så
hamnar saken i ett nytt läge,

      i augusti

noterade SL:s kundtjänst 38
klagomål från resenärer med
Arrivas bussar. 8 klagomål
gällde försenade bussar, 5
bussar som inte kom alls, 3
råkade ut för att bussen svischade förbi utan att stanna,
hela 10 klagomål gällde stressat eller otrevligt bemötande
från förare. I två fall vägrade
föraren förse resenärer med
mobilnummer för SMS-biljett och hotade med att tillkalla väktare. Övriga klagomål handlade om ändringar i
turlistan som lett till dåliga
anslutningar.
 



" 
hoppas Benny Neuman.
Ftiab kommer inte att betala
hyra. Men vi kan erbjuda
Patrik att vi sköter städning
och plogning eller ersätter
Patrik om han vill göra det.
Patrik Borin å sin sida har
bett om betänketid innan
han lämnar besked om
någon ny förhandling överhuvudtaget kan bli aktuell.
Men Patrik Borin är för
närvarande trött på alltsammans.
– För vår del är frågan utagerad, säger han till MN.
Något alternativt läge för
sorteringen är inte utrett.
 



Öppet hus!
Känn och kläm på våra värmepumpar
Nu på lördag har vi på IVT Center Skå Ekerö öppet hus.
Vi guidar dig runt i vår värmepumpsutställning där vi
bland annat visar vår frekvensstyrda PremiumLine X11/
X15 och den Svanmärkta Greenlineserien. Samtidigt får
du chansen att ställa alla frågor du vill, både kloka och
dumma. Välkommen!
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Lördag
12 september
kl 10 - 15

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00
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“Vi politiker vill göra gott”
lan kristdemokraterna och centern.
– Givetvis finns det skillnader
mellan kristdemokraternas och
moderaternas politik. Moderaterna
vill till exempel prioritera privata
alternativ inom vården, medan vi i
första hand ser till kvaliteten.

Fräckt och behändigt körde den
lilla bilen förbi och gled in i parkeringsrutan som jag var på väg
till. Ut klev den trevliga, glada
Christina Blom Andersson.
Tuffheten och smidigheten märks i
vanliga fall inte så tydligt. Inte ens
idag, när hon jäktat från sitt nya
jobb som organisationsansvarig på
Kristdemokraternas kvinnoförbund, sluppit ifrån att stå i valstuga
inför EU-valet just idag och om ett
par timmar ska hämta sin systerdotter, färsk student denna dag.
Är du alltid lika glad och trevlig?
Om jag ringer upp svarar du – även
efter den mest kritiska artikel – med
ett lika glatt hej.
– Man måste skilja på sak och
person. I politiken kan jag bli riktigt
tjurskallig, men man måste välja
sina strider.
– Jag kan bli arg ibland, på mina
barn, ursäktar hon sig sen.
 ! ) varit en ledande
politiker i Ekerös kristdemokrater.
Bland annat på flera poster i socialnämnden och som ordförande i
kristdemokraternas lokalavdelning
i kommunen.
Hon har också fram till 2006
under tolv år varit heltidsanställd
ombudsman för kristdemokraterna
i Stockholms län.
– Jag slutade eftersom jag hade
hållit på så länge och hade inga planer på något annat jobb. En dag blev
jag uppringd av Ebba Lindsö som
frågade om jag ville bli organisationsansvarig för Ungt ledarskap.
Ungt ledarskap var scoutrörelsens 60-årspresent till Kungen.
Syftet är att varje år dela ut ett stipendium på 250 000 kronor till tre
unga ledare som som är goda förebilder.
!#" #" %! på slottet. Nu
ligger den i Gamla stan, ett stenkast
från regeringskansliet och nu är det
frågor om jämställdhet som är i
fokus, i samarbete med “Nyamko”,
“Göran” och “Maria”. Kvinnoförbundets frågor kan nu läggas direkt
på regeringens bord.
Hon brinner för jämställdhetspolitiken, säger hon. I sitt tidigare
yrke, som restaurangchef, vilket
hon var till 1994, fick hon uppleva
hur hon själv slog i glastaket lönemässigt.
När det här skrivs har den betyd-
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ligt äldre Alf Svensson just blivit
inkryssad i EU-parlamentet, förbi
den betydligt yngre Ella Bohlin.
Hur ser hon på det?
– Alf är en känd person för en
bredare allmänhet och kommer
säkert att sköta sitt uppdrag på ett
utmärkt sätt. Jag kan bara önska
honom lycka till.
Det där var ett typiskt politikersvar. Vad tycker du själv?
– Man vill helst se äldre herrar i
Bryssel. Jag hade hellre sett en tjej
på posten och Ella Bohlin är väldigt
kompetent. Hon har dessutom haft
frågan om trafficking på sitt program. Vi skickade ett pressmeddelande till Alf Svensson att vi gärna
ser att han driver Ellas traffickingperspektiv. Hans svar var att han
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inser frågans vikt och att han kommer att bevaka den om den kommer upp, men att han inte kommer
att driva den utöver det.
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– Jag kryssar aldrig på en man. Det
finns alltid en kvinna som är lika
bra eller bättre. Kvinnor måste för
övrigt alltid vara lite bättre för att få
något mandat.
!"#!"" är upp-

växt i Högdalen.

– Ingen av mina föräldrar var politiskt aktiv. Men det var ett levande
hem med mycket diskussioner.
Hur kom det sig att du blev kristdemokrat?
– I mina yngsta tonår var jag faktiskt med i kommunistisk ungdom.
Jag har alltid haft ett starkt socialt
patos. Mamma har berättat att jag
redan som åttaåring kom hem och
var oerhört upprörd när jag hade
hört talas om apartheid.
– Efter att ha skrapat den kommunistiska ideologin i botten gick
jag med i MUF, där jag var med till i
slutet av 80-talet. Under tiden hade
vi flyttat ut till Ekerö och min svägerska som bodde där som är kristdemokrat, försökte påverka mig att
gå med, men jag tvekade länge mel-

)! framför allt miljöpolitiken och familjepolitiken som
avgörande för sitt partival.
– Vi är värdekonservativa i vissa
frågor, men i mycket annat är vi
mest lika centerpartiet.
Hur ser du på kyrkvigsel av
homosexuella?
– Jag viger gärna homosexuella,
men stödjer KD:s linje att i religionsfrihetens namn pröva borgerlig vigsel för samtliga par, men låta
samfund bestämma hur de vill göra
med par av samma kön. Jag tror inte
att det står någonstans i bibeln att
man bör viga homosexuella.
Är du bokstavstroende?
– Jag är inte särskilt religiös och
ingen expert på vad som står i
bibeln. Min man och två av mina
barn är pingstvänner, men själv
tycker jag att svenska kyrkan duger
bra.
I alliansens regeringsförklaring
för Ekerö kommun står det att man
bygger på “Kristna, västerländska
värderingar”. Hur rimmar det med
talet om religionsfrihet när det gäller vigslar? Vad tror du att Ekerös
muslimer tycker om det?
– Det står inte att det är förbjudet
att ha en annan religion och de har
valt att bo i ett land med grundkristna värderingar.
Är inte rollen som fritidspolitiker
otacksam ibland?
– Alla fritidspolitiker har som
motiv att göra något gott att bidra
med till samhället. Det finns naturligtvis ett inslag av att det är tillfredsställande att man får lära sig så
mycket om hur olika saker fungerar
i samhället.
+ $"# $ )! det bekymmersamt

hur vi ska få ihop kommunens
ekonomi. Vi förlorar i skatteintäkter och vi får lägre kompensation
från staten. Därmed finns det just
inte så mycket pengar att göra så
mycket gott för. Men om en enda
människa ringer och tackar mig –
vilket har hänt – då uppväger det
allt annat.
 



Ny Nordsjö Idé & Design-butik!

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

C

Här ﬁnns

20 %

rabatt på Nordsjö
Tinova VX!
Erbjudandet gäller t o m
31 oktober 2009.

vi!

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

Tinova V Täckfärg

Tinova V Täcklasyr

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

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

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

Crazy

Crazy N
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erbjudanden
-

3 olika
ka erbjudanden från butikerna
a
Här nedan följer ett litet urval:

Läkerol 2 st 15:hos Ekerö Tobak

VI Matskeppet
20% på allt
utom tobak & tidningar

med

50 %

rab

En Annan
Bokhandel:
50 % Miniräknare i
knalliga färger: orange,
limegrön eller turkos
ord. pris 79:under kvällen 39:50

Ekerö Video:
Alla köpﬁlmer 40:Alla hyrﬁlmer 39:-

Handelsbanken:
Börja månadsspara
i fonder och få 100 kr
i valfri fond!

Utvald vara

Två noteringsblock A4
samt en förvaringsbox
i samma mönster
”Virrvarr”
design Sigvard
Bernadotte för 100:Ekeröblomman
Halva priset på
höstplanteringar
i olika skålar!

Fler överaskningar
för öga och mage!!!

Plankstek 99:hos Restaurang
Lilla Venedig

3 st Take away-rätter
till priset av 2 st
hos Similan Tai food

Prinsesstårta eller Frukttårta 6-8 bitar, 99:hos Queens

Wiking
Kalsong från Salming
100:Dampyjamas 50%

Kom in och se höstens
kanonerbjudanden
hos Eurosko!

www.ekerocentrum.se

Night

september 18.30 till 21.00
Utvald vara

batt

för

100:-

ICA S
Supermarket
k
Entrecôte Svensk i bit
100:-/kg
Karamellkungen:
Lösviktsgodis 39:-/kg

Swedbank:
Gör ekonomikollen,
tävla om 25.000:Prata med oss så
berättar vi mer!

Djurknuten
Fiskar och Levande
foder 50 %
Alla koppel från
Red Dingo 100:oavsett tidigare pris!
Kanonerbjudande:
GRATIS Kattsand 6 kg
och GRATIS Kattmat
Iams 300 gr!!!

Utvald vara
till kanonpris!
Svensk Fastighetsförmedling:
Ska du sälja din bostad framöver?
Välj en mäklare som varit med förr.
08 564 109 40 www.svenskfast.se/ekero

Label M Daily cleanse 2-p
Schampo & Balsam 100:hos Hair & Shop

Ekerö Optik:
50 %
på alla
solglasögon!!!
25%
på alla glas!!!
mm, mm

Ekerögrillen
Kokt korv med bröd
och liten dricka 10:-

Backsippan
Vila-jeans 100:-.
Utvalda jeans fr Nudie
och Denimbirds
1/2 priset mm, mm

Ekerö kemtvätt:
50 % på skrädderi
25% på
kemtvätt
& skomakeri
vid inlämning
mellan
kl.18.30 - 20.00

Smultronet:
Bakugan Battle Arena
till kanonpris 200:Racer-Scooter
med 50% rabatt 300:Stiletto Mascara
från Maybelline 100:-

Gäller endast torsdagen den 10/9 kl 18.30-20.00. Läs mer på www.ekerocentrum.se

Apotek Tidlösan ● BC-låsservice ● Biblioteket ● Butik Backsippan ● Din syn – Ekerö optik ● Djurknuten ● Ekeröblomman
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 Cosmetae ● Similan Thai food ● Smultronet ● SportXtra
Svensk Fastighetsförmedling ● Swedbank ● Systembolaget ● Vi-butiken Matskeppet ● Wiking Herrekipering
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Jk\e_XdiX]\jk`mXc\e :`ibX ) ''' g\ijfe\i ifX[\ j`^ ei i\kj
Jk\e_XdiX]\jk`mXc ^[\ ild [\e )) Xl^ljk`% Le^[fdXi jfd m`jX[\
_le[cp[eX[#je^$fZ_[Xejlggm`je`e^fZ_Jk\e_XdiXcfgg\kmXie^iX
Xm gif^iXdglebk\ieX% G bmcc\e jg\cX[\ c`m\YXe[ fZ_ [\e jfd m`cc\
ble[\gifmXgjldfYifkke`e^%

8l^ljk`blc=iXe[iXi\kYa[YXieYlk`b\eBXYff#P8$Yp^^fZ_]i\$
kX^\em`[Kibm`jkXkfi^gjkfikYXiebXcXj[\e(,Xl^ljk`%GgcXkj]Xeej
\e ^`^Xek`jb _fggYfi^# jX^fcje`e^# _le[ZX]# Xej`bkjdce`e^# gfe$
epi`[e`e^# ]fkf^iX]\i`e^# lkfd_lj^pdgX# j\im\i`e^# dlj`b# ]`jb[Xdd#
c\bjXbjkckfZ_XeeXkjbfa%

<b\Yp_fmjjcfkk=iki\kkfe[\i\k`iX[`ec\[[\j_jk\ej]i\e`e^j$
fZ_ blckliXbk`m`k\k\i ` <b\Yp_fmj jcfkk d\[ =i[X^\e [\e *' Xl^ljk`#
[i ]ibc`gge`e^\e cfZbX[\ \okiX de^X jb[Xi\% Jfd mXec`^k ]Xeej
fZbjJkl[`\]iYle[\kMlo\ejbfcXeggcXkj]iXkkmimX_jk\ejblij$
[\ckX^Xi\%BX]mi[XimXiJb@B1j]fkYfccj[Xd\i%

=fkf1Fm\N\jk\iY\i^

=fkf1Fm\N\jk\iY\i^

=fkf1@e^\iCle[

Jbfc`em`^e`e^Jalkk`fkmYXiefZ_\kkjkfikXekXc]ic[iXijcklggei
DcXiXieXj NXc[fi]jbfcX `em`^[\ j`eX \]k\ice^kX[\ epX cfbXc\i [\e
(0Xl^ljk``]%[%;ifkke`e^_fcdjjbfcXe%9[\bfddle\efZ_Yf\e[\`
fdi[\km\icdeX[\gi\j\ek\ifZ_cpZbejbe`e^Xi%

8ib\fcf^`ej [X^ lggdibjXddX[\j Xm 8cjel jb\ggjcX^ [\e *'
Xl^ljk`% G j`e ]iXdmoXe[\ m`b`e^Xk`[X ^i[# 8jb^i[# g 8cjel l[[
g8[\cjY\ikkX[\jb\ggjcX^\kjd\[c\ddXifdXib\fcf^`jbX]pe[`
^iXeejbXg\k%9\jbXieX]`Zbm\egifmXgXkkjbalkXd\[ce^Y^\fZ_
eijkl[\iX[\kepYp^^[X]ii[j_lj\k%

=fkf1DcXiXieXjNXc[fi]jbfcX

=fkf1Fm\N\jk\iY\i^

Jm`ejk`Xe# jbXgXifXj\e m`[ _jkjkXcc\k e\[Xe]i <b\Yp_fmj jcfkk#
Ya[ `e k`cc fc`bX bfejkm\ibjk[\i `eeXe jfddXicfm\k kf^ jclk% ;\k mXi
jblcgki\e M\ife`ZX :fie`cj$9\i^ fZ_ _\ee\j bfejkeijbfcc\^fi jfd
jbXgXid`jj`fe\iX[\ le[\i e^iX Xl^ljk`m\Zbfi% FmXe m`jXi BipjkpeX
<i`bjjfedX^`ed\[^cXj]lj`e^%
=fkf1Fm\N\jk\iY\i^

Våra Öppettider
Mån-Fre 07.00-17.00
Lör 09.00-14.00

Förenade Care AB är moderbolag för vård och omsorgsverksamheten. Förenade Care ägs av Förenade A/S
Danmark. Koncernen är privatägd med ca 6500 anställda.
Förenade Care driver 36 vårdverksamheter i Sverige.
Huvudkontor i Malmö och regionkontor i Stockholm
www.forenadecare.com

Vi söker timanställda sjuksköterskor
till Äldreboendet Kullen, Ekerö
Kvalifikationer: Sjuksköterska gärna med arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen, erfarenhet av
dement, somatisk och geriatrisk vård.
Vi söker timanställda som kan hjälpa till vid behov.
Välkommen med Din skriftliga ansökan och meritförteckning till Förenade Care AB,
Tf. Verksamhetschef Veronica Ringsäter,
Ekuddsvägen 56, 178 34 Ekerö eller via e-post.
Arbetstid/Varaktighet:
Timanställning
Lön
Timlön, kollektivavtal finns.
Kontaktpersoner
Tf Verksamhetschef
Veronica Ringsäter, 0733-15 01 77
Ssk Elenor Witick, 08-560 361 56
Vi tar emot ansökan via e-post:
veronicar@forenadecare.com
Arbetsgivare
Förenade Care AB
Höjdrodergatan 19, 212 39 Malmö
Mer information på http://www.forenadecare.com

Tel. 08-560 311 35
08-560 307 20
Fax: 08-560 311 45

tappsundssag@telia.com
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20%
rabatt

Nu kan Ni även
göra förbeställningar
via nätet!
Gå in på vår hemsida
www.ekerotaxi.se
Låt oss köra hem
Era barn tryggt
och säkert
Bli kontokund hos oss!

Kampanj på
fönster och
fönsterdörrar!

Erbjudandet
Erbjudandet
gäller
gäller
veckorna
veckorna
38-40
38-40

www.trarydfonster.se

Erbjudandet gäller t.o.m 3 oktober.

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

Färingsö - Gamla Stenhamra

Ekerö Sommarstad

Färingsö - Stenhamra

PRIS/BUD: 2 475 000 kr
BOAREA: 115 kvm
BIAREA: 115 kvm
TOMT: 1 879 kvm
ADRESS:
Soltorpsvägen 12

PRIS/BUD: 2 500 000 kr
BOAREA: 48 kvm
BIAREA: 8 kvm
TOMT: 1 267 kvm
ADRESS:
+YRKFJËRDSVËGEN 

PRIS/BUD: 2 975 000 kr
BOAREA: 118,4 kvm
TOMT: 1 052 kvm
ADRESS:
+LYVARESTIGEN  !

Färingsö - Skå
PRIS/BUD: 4 200 000 kr
BOAREA: ca 116 + 33 kvm
BIAREA: 100 kvm
TOMT: 9 780 kvm
ADRESS: Skogbyvägen 21

"ESIKTIGAD %NPLANSVILLA MED LUGNT MYCKET BRA
LËGE  MIN PROMENAD TILL 3TOCKBYBADET 3TORT
LJUST VARDAGSRUM   SOVRUM +ËLLARE MED BRA
FÚRRÍDSUTRYMMEN HOBBYRUM GARAGE 0LAN
BARNVËNLIG HÚRNTOMT 'EDIGEN VILLA SOM ÚNSKAR
UPPDATERAS

3JÚNËRA VILLATOMT MED HÚGT LËGE I %KERÚ 3OMMARSTAD "EBYGGD MED ENKLARE SOMMARSTUGA
Generös byggplan och ansluten till kommuNALT 6! ,UGNT LËGE VID SLUTET AV ÍTERVËNDSVËG
BARA  METER FRÍN -ËLAREN

&ËRINGSÚ 3KÍ +UMLA "Y

#HARMIG VËLSKÚTT IDYLL MED ANOR FRÍN SEKELSKIFTET (ËR VALDE TRËDGÍRDSMËSTAREN ATT ODLA OCH
BOSËTTA SIG FÚR ÚVER  ÍR SEDAN  ST lNA BOstadshus, ﬂera äldre byggnader som idag är
inredda som gästhus, bastu, verkstad, hobbyRUM FÚRRÍD OCH JORDKËLLARE 6ACKER PARKLIKNANDE TOMT OM  KVM

PRIS/BUD: 1 390 000 kr
TOMT: 2 021 kvm
ADRESS:
Boställsvägen 21 A

3 st tomter Färingsö - Stenhamra

"ULLERBYIDYLL I +UMLA "Y 3ÚDERVËND LËTTbyggd och vackert inbäddad mellan bondGÍRDEN OCH FRUKTTRËDGÍRDEN I BYNS UTKANT #A
 METER TILL lNT BAD OCH  METER TILL BUSS
OCH STALL ,ANTLIGT NËRA STAN ENDAST CA  KM
TILL "ROMMA

PRIS/BUD:
950 000 – 1 100 000 kr
AREA: 762 – 801 kvm
ADRESS:
Penselgränd 13 B, 16 B + C

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

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

Av innanlår. Svenskt kött

Svensk. Lösvikt

FALUKORV

500g. X-tra, Normalsaltat

2.543

VITKÅL
Svensk

90
22
kr/st

BREGOTT

600g. Alla sorter

KÖTTBULLAR

Scan

99
1
kr/kg

90
34
kr/st

20kr
HOTDOGS

800g. Scan

90
19
kr/st

SMÖR

2 för

90
24
kr/st

99
1
kr/kg

FÄRSKPOTATIS

Tre lättbyggda och byggklara villatomter cenTRALT I 3TENHAMRA !VSKILT LËGE VID ÍTERVËNDSVËG I BARNVËNLIGT OMRÍDE +OMMUNALT 6! VID
TOMTGRËNS "YGGRËTT  KVM BYGGNADSYTA
BOTTENPLAN SAMT GARAGEFÚRRÍD OM  KVM

TEL: 560 388 60

99
kr/kg
LÖVBIFF

Nybyggd, mycket välplanerad enplansvilla med
LUGNT LËGE MOT SKOGEN -ASSIVA TRËGOLV TVÍ HELKAKLADE WC  BADRUM RYMLIGT OCH LUFTIGT VARDAGSRUM MED RYGGÍSTAK  METER I TAKHÚJD
STORT KÚK MED MATPLATS FYRA BRA SOVRUM ,ÍGA
ENERGIKOSTNADER OCH INGEN FASTIGHETSAVGIFT

1000g. Scan

90
49
kr/kg

FLÄSKFILÉ
Fryst. Dansk

90
10
kr/kg

90
13
kr/kg

ÄPPLE, APELSIN,
CLEMENTIN, PÄRON

KVISTTOMAT,
GURKA, PAPRIKA

GRILLAD KYCKLING

3 för

2 för

59kr
10 LITER MJÖLK
Blanda själv. Ej ekologisk

Gäller mellan 7/9-2009 - 13/9-2009

90
29
kr/st

Lagerbergs.

20kr
VISPGRÄDDE
3dl. Arla

20kr
YOGHURT

Yoggi. 1L. Olika smaker

20
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Kokande musik
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nade på musik. Han hälsade
på zigenare i deras små byar
runt omkring Bukarest med
omnejd.
– Jag blev så otroligt inspirerad av deras musikliv och
ville starta upp något sådant
själv, berättar Andil.
Åter i Sverige började han
söka efter musiker. Det gick

Det började då Andil reste
runt i Rumänien och lyss-

r
e
t
e
h
ny

       

lättare än han trott, i vanliga
fall brukar det vara ganska
svårt att få tag på folk som
spelar blåsinstrument.
Bandet har sakta tagit
form, och de sista tre, fyra
åren har de spelat väldigt
mycket.
Förutom blås består musiken av trummor och sång.
– Vi sjunger mestadels på
romani och ibland även på
yiddish, säger Andil.
Alla bandmedlemmar kommer från Sverige och ingen
har rötter i Balkan. De försöker heller inte kopiera musiken och spela exakt likadant,
bandet tillåter inﬂuenser från
olika håll. Alla bidrar med
sitt och det skapar ett ganska
unikt sound, menar Andil.
Även om musiken är väldigt
balkaninspirerat ﬁnns samtidigt inslag av jazz, latin och
annat.
– Den är vild och ösig helt
enkelt, kokande. Alla som
lyssnar på musiken börjar
dansa direkt. Det är en väldig glädje i musiken, säger
Andil.
I september sätter de Rosenhills lada i gungning, en
miljö som FestiByn smälter
väl in i tycker Andil.
– Lite rufﬁgt, lite dammigt. Höns som kommer
ﬂygande, en gris som vandrar förbi.
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olika material och uttryckssätt, till utställningar och
med rumsliga gestaltningar i
offentlig miljö. Verken handlar ofta om motsatsförhållanden, där luft och ljus är av
stor betydelse. Formspråket
har sitt ursprung från organiska former.
En hel del av hennes
skulpturer är spiralformade.
– Det är en tanke om tid,

ett sorts uttryck för det oändliga, säger Gunilla.
Bland det roligaste uppdrag hon haft var ett jättestort jobb till Länssjukhuset
i Gävle 2003. Det består av
av tre spiralskulpturer som
hänger diagonalt genom
rummet och skapar en rörelse inåt. Rummets perspektiv
förstärks genom den diagonala placeringen av skulpturerna och av storleksordningen mellan dem. Den
största av de tre spiralerna är
närmare fem meter. Verket
heter kort och gott ”tid”.
På Ekebyhovs slott blir det
lite av varje, skulpturer i trä
och brons, graﬁska blad och
ljusinstallationer.
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Ingeborg var 23 år när hon
började, då under ledning
av Bengt Mårtensson. Sedan
dess har hon hunnit med ett
tiotal körledare. Från början
var det bara Sånga kyrkokör,
sedan slogs de samman med
Färetuna och blev Färingsö
kyrkokör.

Kören har gjort många utﬂykter och bland annat
sjungit i Storkyrkan. De har
också åkt iväg och sjungit en
hel helg.
Kören har cirka 15 medlemmar men söker ständigt
nya körmedlemmar. Ingeborg har inga planer på att
sluta.
– Att sjunga i kör är fantastiskt, man blir helt euforisk.
Det är nog därför jag hållit
mig så frisk, säger Ingeborg
som i våras blev ﬁrad med
ﬁna ljusstakar i present.

Färgutskrifter

Virus i
datorn?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Rösta för
en öppen
folkkyrka

Har datorn
blivit slö?

Hemsida
på
Internet

Kyrkoval
20 september

drag!

www.malaro.com/mn
Vi ha

Gunilla Poignant gick ut
konstfack 1982 vid 25 års ålder. Då var hon mest stressad över att försörja sig, men
med tiden kunde hon arbeta
som konstnär på heltid. Hon
gör även lite design för att
som hon säger, få jämnare
inkomster.
– Jag jobbar med många
olika material, men mitt favoritmaterial är trä och även
brons, säger Gunilla.
Hon arbetar med skulpturobjekt och installationer i
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0707-139 000
eller 560 402 51
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Björn inbjöds 2008 att tillsammans med några av nordens främsta akvarellister
medverka som instruktör
vid nordens största akvarellworkshop i Norge.
– Det kändes lite konstigt,
framförallt när jag insåg att
många av eleverna var etablerade konstnärer och ﬂera
av dem betydligt äldre än jag
är, berättar Björn.
Han är född 1966 och uppvuxen i Hultsfred, men ﬂyt-

% %





tade till Stockholm 1986. När
han och hans sambo skulle få
barn ville de ut på landet och
hittade huset i Hilleshög.
Här får Björn inspiration
i det öppna landskapet med
milsvidd utsikt.
Han är mer eller mindre
autodidakt vad gäller akvarellmålning, på konstskolan

på Öland där han gick ut 1995
ägnades liten tid till akvarellmålning.
– Akvarell är ett snabbt medium till skillnad mot till exempel olja där man kan hålla
på med en tavla ﬂera dagar.
Det passar min personlighet. Det är också spännande,
jag har inte lärt mig hälften
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till gallerister däremot, det
får gå andra vägar. Det ser
också ut som att det gjort det.
En gallerist från Stockholm

Ensemblen på 1600-talsinstrument - Affetti Musicali
di Stoccolma bildades 1984
och strävar efter att väcka
1600- och 1700-talens göm-

da musikskatter till liv. Ensemblen har genom tiderna
följt olika spår och då speciellt fördjupat sig i de musikaliska förbindelserna mellan
stormaktstidens Sverige och
övriga Europa.





  
countertenoren Lennart Löwgren
och vid slottskapellets orgel

i Lübeck som då var en av de
mest eftertraktade posterna.
Han verkade i Lübeck till sin
död 1707 och blev en av sin
tids mest betydande kompositörer.

    , föddes
omkring 1637 och var dansktysk kompositör och organist. Han ﬁck 1668 posten
som organist i Mariakyrkan





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

Så här hittar du till oss!
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Bernt Malmros, ges konserten ” Buxtehudes värld” med
undertiteln ” En musikalisk
odyssé i 1600-talets Öster
sjörum”.

Välkommen till
oss i Skå kyrkby

l
l
l
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har hört av sig och till våren
blir det förmodligen samarbete. 
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ännu, säger Björn.
Hans tavlor är en aning
ödsliga, ofta förekommer ett
ensamt hus eller en lada och
även en och annan öde busskur. Trots den ödsliga tonen
ﬁnns här mycket ljus och
spännande skiftningar som
skapar dramatik.
Drömmen är att kunna
leva på konsten på heltid,
men än så länge jobbar Björn
också som marknadsförare.
Det är ett bra komplement
till de ensamma timmarna i
ateljén och Björn som är en
mycket social person fungerar väl i det yrket.
– Jag drar mig inte heller för
att marknadadsföra mig själv.
Tack vare internet når jag ut
med min konst världen över.
Bland annat blev jag inbjuden att ställa ut i Spanien,
berättar Björn.
Han marknadsför sig inte

k kyr by

ÖPPET: Mån-fre 10-18, tors 10-19, lör 10-14 l Tel 560 250 20. Skå Kyrkby 179 75 SKÅ l www.spannfod.se
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På Mälaröarna finns ett
hundratal personer beredda att rycka ut när sjönöd
uppstår. Personer som
arbetar helt ideellt med att
rädda människor.
Sjöräddningssällskapet (SSRS)
har funnits sedan 1907. SSRS
står egentligen för Svenska
Sällskapet för Räddning av
Skeppsbrutne, och började
vid Halmstads kust. Nära
och kära såg sina anhöriga
försvinna i havet och kände
att något måste göras. En organisation startades och har
vuxit sig stor sedan dess. Idag
ﬁnns närmare 70 stationer
runt om i landet med drygt
150 båtar och nästan 2000
besättningsmän som arbetar
helt ideellt.
Vid Adelsöfärjans färjeläge
på Munsösidan ligger räddningsstationen RS Munsö.
Den har funnits sedan 1994.
Det var Paul Forell, tidigare
sjöpolis, som startade upp
stationen. Han visste sedan
sitt arbete som sjöpolis att
det fanns dåligt med enheter
i den här delen av Mälaren.
Han tog kontakt med sjöfartsverket som är huvudansvarig för sjöräddningen, sjöräddningscentralen, boende
och företagare i området och
ordnade möten för at dra
igång sjöräddning på Mälaröarna.
– Alla var mycket positivt
inställda. Familjen Wallenius/Kleberg har varit oerhört generösa, givmilda och
behjärtansvärda under åren.
Också ägaren till marken där
stationen ligger, den framlidne Adam Hierta senior har
varit så tillmötesgående, liksom hans son Adam Hierta
junior, berättar Paul Forell
som är stationschef eller som
det heter inom SSRS, uppsyningsman på RS Munsö.
I början var de 15-16 sjöräddare, alla med vanliga jobb
utöver sitt engagemang inom
sjöräddningen. Ibland blev
det för mycket uppdrag och
det fanns tillfällen då Paul
blev tvungen att stänga stationen.
– Det kändes inte bra alls,
därav föddes tanken på att

starta upp substationer, berättar Paul.
För tre år sedan startades
en substation vid Jungfrusunds marina och en vid Tufa
marina. Den sistnämnda
ﬂyttades i våras från Tufa till
Karlskärs marina.
  är idag Sveriges

största station med sex båtar,
en svävare och ett så kallat
miljösläp. Det är försett med
absorberingsmaterial och används för att ringa in exempelvis oljeutsläpp. RS Munsö
upptagningsområde är östra
delen av Mälaren vilket är
cirka 700 kvadratkilometers
vattenyta, det vill säga som
halva Stockholms skärgård.
Nästan hundra personer är
engagerade vid de tre stationerna på Mälaröarna. Varje
substation har sin operativa
chef och ledningsmöten en
gång i månaden.
De är tre vaktlag som delar
på jour och turas om att ha
beredskap dygnet runt och
sedan de ﬁck svävaren 2007,
också året runt.
– Nummer ett är att ha
hjärta och själ på rätta stället
i det här arbetet, det är A och
O. Vi arbetar ideellt så det är
inte för pengarnas skull vi
gör det, det är för att hjälpa
folk. När vi åker hem och har
räddat livet på människor, det
är då vi får vår belöning. Jag
har räddat folk många gånger
och det ﬁnns ingenting som
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är så skönt när man åker hem.
Driftsbudgeten för sjöräddningen ligger på ungefär
70 miljoner kronor om året i
hela landet. Paul Forell berättar att sjöräddningen sparar
mellan 700 och 800 miljoner
kronor per år åt staten genom
att vara ideella.
Staten bidrar genom att
momsbefria organisationen.
Den är även gåvo- och arvsskattebefriad.

"" # % " &$%%! 

Sjöfartsverket, som är statligt, har också skänkt en båt
till sjöräddningen som ska
till Gotland.
Donationer, bidrag av allehanda slag och även medlemsavgifter täcker stora
delar av omkostnaderna. För
en mindre medlemsavgift
erhåller medlemmar fri bogsering och bärgning oavsett
tidpunkt på dygnet.
– Vi ställer upp med vår tid,
beredskap dygnet runt, året
om helt oavkortat utan lön.
Vi får en liten ersättning när
vi gör ett SAR-fall (Search
And Rescue). Den ersättningen är 130 kr för de första
två timmarna, därefter 10 kr
per timme, fortsätter Paul.
  RS Munsö en
donation av stora mått. Det
var Stiftelsen Marcus och
Amalia Wallenbergs minnesfond som bidrog till byggnationen av en ny båt.
– Det var en känsla av guds
nåde att öppna det kuvertet.
Den här båten är grundstom-

men i hela SSRS numera,
som är byggd enbart för sjöräddning. Man håller på att
bygga båt nummer 30 i serien, vår båt är den andra som
byggdes, säger Paul stolt. Den
kostar idag mellan 6-7 miljoner kronor.
När Paul inte jobbar med
sjöräddningen har han tjänst
som driftledare på sjöfartsverket och ansvarar för alla
lotsstationer på ostkusten.
Hade han möjlighet skulle
han jobba med sjöräddningen på heltid, för det är här han
känner att han verkligen uträttar något värdefullt.
Den 25 september 2005 är
en dag Paul särskilt minns.
Verksamheten hade i princip
trappats ner för säsongen.
Paul hade kört över båten
till Adelsösidan för att servas, och sedan kört hemåt
åt Munsöhållet. När han
kom hem ﬁck han larm från
MRCC (Swedish Maritime
Search and Rescue). Det
handlade om två så kallade
PIW, Person In Water.

Närlunda Vägförening

Auktoriserad verkstad för

kallar medlemmarna till ordinarie

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

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

torsdagen den 8 oktober 2009 kl. 19.00
i Tappströmsskolans matsal
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11/9 -09 under
adress Närlunda Vägförening, Box 177, 178 23 Ekerö.
Se hemsidan www.narlundavagforening.se





– PIW den 25 september
innebär att det är kallt i vattnet och då är det bråttom, säger Paul.
Han kastar sig i bilen liksom en av hans sjöräddarkollegor. När han kommer fram
visar det sig att färjan just avgått mot Adelsö där sjöräddningsbåten ligger. Paul ringer
skepparen som vänder färjan
tillbaks direkt.
     direkt lokalisation på de två personerna
som låg i vattnet och kämpade för sitt liv. Den ena killen
låg i vattnet med en vattentät telefon och höll upp sin
kompis och skrek ” ni måste
skynda er för jag orkar inte
mer, han försvinner mer och
mer under vattnet”. Det här
hör Paul och hans kollega via
radio medan de söker efter de
nödsatta.
– Jag har inte lokaliserat
dem men så kommer ambulanshelikoptern med in i
bilden och hittar dem ganska snabbt och vi styrs om.

 Foto: Ewa Linnros

Räddningstjänsten från Bålsta kommer samtidigt med
sin båt, berättar Paul vidare.
När de kommer fram sticker
endast 20 centimeter upp av
de nödsattas båt, och den ene
mannens huvud åker under
vattenytan ﬂera gånger. De
plockas upp i Pauls båt som
sedan kör för full motor in
till Bålsta brygga. Mannen
som dippat i vattnet försvinner bara mer och mer. Räddningstjänstens personal är
med på båten och försöker
hålla den strängt nedkylda
mannen vid liv. Väl i hamn
tar ambulans över.
– Vi åker hem. Veckan efter ringer de och tackar så
hemskt mycket för att de
lever. Känslan att ha räddat
någon till livet är helt fantastisk, det ﬁnns inga pengar i
världen som kan ersätta den,
säger Paul.

 

 

Stor gårdsauktion Ricksättra gård, Svartsjö
12 september. Visning kl 11. Auktion kl 12
Vi tömmer samtliga byggnader. Mycket möbler 1700-1900tal. Gammal eka med Albin O11, Isvagn från Svartsjö slott,
diverse mindre vagnar och kälkar, fönster, glas och porslin,
småprylar, koppar, jordfräs, katamaran (motorbåt) äldre,
antika motorsågar mm mm. Anbud mottages. Inropat gods
avhämtas hela helgen. Kontant betalning.
Kafé och toalett. Tel. info 070-768 36 19

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

Ring

Ring

Ring

Bläckstråle eller laserskrivare?
VI VET
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

Binärdata AB

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

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

Skydda
datorn
vid åska

Koppla
upp till
Internet?

Bärbar eller
stationär
dator?
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Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

0707-139 000
eller 560 402 51
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alla dagar 07-22
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I början av september 1959
försvinner en vårdare och
en patient från Frälsningsarméns alkoholistanstalt
på Kurön spårlöst under
en båtfärd. Efter intensiva
spaningar i tre dagar hittas
de på Södertäljes amatörﬁskeklubbs holme Slandökalv
i södra Björkfjärden. De
hade överraskats av oväder
och sedan motorn stannat
drev de mot Slandön där de
tog sig i land. De hade haft
gott om bränsle men ingen
mat, varför det blev ett par
påfrestande dygn innan
räddningen kom.
Att gömma vapen straffades hårt för femtio år sedan.
Det får en 17-årig färingsöyngling erfara när han döms
vid höstens första färentunating till 30 dagsböter à 3 kronor för olovligt förvarande
och olovligt vapeninnehav.
Den pistol han hittat i Ölsta
hade han tagit hem och gömt

bakom en bokhylla. Denna
hittas av modern när hon
städar och ”fadern som ansåg
att sonen borde näpsas”
gjorde polisanmälan om
fyndet. Den totala summan
av 90 kronor får betalas av
ynglingen och han fråntas
vapnet vilket överlämnas till
statsverket.
Flera tusen kvadratmeter
skog brinner ner under en
kraftig brand på Tingsta
gårds ägor invid Sånga Säby.
Ett blixtnedslag i
en tall

bedöms
vara orsaken och
branden sprids i en rasande
fart i den hårda blåsten. Både
Ekerö och Färingsö brandkår,
likväl som ett tjugotal frivilliga kämpar från 20-tiden
fram till en halvtimme efter
midnatt med att bekämpa
den kraftiga branden. Till sin
hjälp har de tre av vägförvaltningens tankvagnar som
far i skytteltraﬁk fyllda med
5 000 lite vatten vardera.
Ytterligare en häftig
brand ödelägger 1 000
kvadratmeter mark invid
Jordbrukets föreningsskola
i Sånga-Säby vid samma

tid. Skolans personal lyckas
hålla elden under kontroll till
brandkåren anländer och det
vindstilla vädret gör att elden
kan förhindras sprida sig till
intilliggande byggnader.
Även tjuvarna var ovanligt
aktiva under sommaren
1959. Ett tjugotal båtar och
bårmotorer har konstaterats
stulna av Mälaröpolisen.
– Det förefaller som om
organiserade ligor är i farten,
säger förste polisassistent I.
Södergren till Mälaröarnas
Nyheter. Vi misstänker att
vissa personer stjäl motorerna för att sedan sälja dem
i utlandet.
Tidningen spekulerar i om
det kan synas ansvarslöst av
båtägarna att låta motorerna
sitta kvar i båtarna när de
reser från sommarstugorna,
men konstaterar att de inte
tycks anse att det är mödan
värt att ﬂytta in dem i stugorna, då det är nästan lika
enkelt att stjäla dem där som
i båtarna.
Fyra stugor på Tofta holmar har även blivit hemsökta
av tjuvar. Där stals radioapparater, sprit och mat.
Mälaröpolisen meddelar att
de följer vissa spår.
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Bli en nöjd
IVT kund du också

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

Lång erfarenhet

Alltid den senaste spetstekniken

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Komplett program

Bra för miljön

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Nöjd-Kund-Garanti

Trygga försäkringar

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

Häng med i Skå IKs

Skridsko- &
hockeyskola
Söndagen den 25 oktober startar Skå IKs populära skridsko- och
hockeyskola i Allhallen vid Svanängens IP. I år ansvarar vår A-lagsspelare Martin Fjällby för skolan så häng med på en rolig och utvecklande säsong. Förutom en massa skridskoåkande och hockeyspel blir
det Halloweenfest, luciatåg och massor av annat skoj.

Nmojoh!wse!buu!sbnbt!jo/
Sbn!bw!Tufgbo!X!Jhfmtusn/

Skridskoskola
Lördagar kl 9–10

(obs! Första skolan är på en söndag)

Hos oss är alla Áickor och pojkar som vill lära sig grunderna i
skridskoåkning välkomna. Hjälm med galler, handskar/vantar och
halsskydd är obligatoriskt. Bra att ha på sig är även benskydd och
armbågsskydd. Du behöver ingen förkunskap för att vara med och vi
anpassar nivån till alla deltagare. Alla får utvecklas i sin egen takt.

Nytt golv på ett litet klick

Anmälan
Du anmäler dig via Skå IKs hemsida www.skaik.se/hockey. Avgiften är
600 kr och betalas in på pg 123949-0. För mer information - kontakta
vårt kansli på e-post kansliet@skaik.se eller ring 560 247 47.

ÅF logo
EKERÖ FÄRGLAGER

Lördagar kl 10–11

(obs! Första skolan är på en söndag)

Hjälm med galler, handskar, halsskydd, benskydd, armbågsskydd och
klubba. Här är det hockey med klubba och puck som gäller. Med erfarna och engagerade instruktörer kommer du att få träna teknik, balans,
skott och spela “tvåmål”. Du utvecklar dina tekniska färdigheter och
förbereds för ett framtida lagspel i Skå IK Hockey.

MBEZ!s!fo!ifm!tfsjf!joufsjsgshfs!gs!ejh!tpn!s!ophb!nfe!ß!ojti-!efubmkfs!pdi!
fuu!qfsgflu!sftvmubu/!Vs!wsb!ozb!lvmsusfoefs!ibs!Tufgbo!X!Jhfmtusn!wbmu!buu!
nmb!whhfo!j!ÔUbohpÔ-!fo!lvms!tpn!tzncpmjtfsbs!lpotuosfot!tuu!buu!mub!
iksubu!tuzsb!bscfufu/!Is!ujmmtbnnbot!nfe!lpotuwfslfu-!fmmfs!suubsf!tbhu!
sbnwfslfu!ÔNfmmbo!ijnnfm!pdi! kpseÔ/!Wmlpnnfo!jo!j!cvujlfo!t!ckvefs!wj!q
nfs!jotqjsbujpo!gso!tfy!twfotlb!lpotuosfs"

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

Hockeyskola

MBEZ/!Os!cbsb!efu!ctub!s!hpuu!oph/

!BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,H:EI:B7:G'%%.

tyck!

24

Mcbfdd\eXkkjbi`mX\e
cfbXc`eje[Xi\
Jbi`mbfikÆalbfikXi\[\jkf
jkii\Z_XejXkkbfddXd\[%
M`cc[ljbi`mXd\[j`^eX$
klidjk\i\[Xbk`fe\e_X
bee\[fdfdeXde#X[i\jj
fZ_k\c\]feeldd\i%
Jb`ZbXk`cc
kpZb7dXcXifXieXjep_\k\i%j\
<cc\ik`cc
DcXiXieXjEp_\k\i
ÉKpZbÉ#9fo(''
(./))<b\i
I\[Xbk`fe\e]iY\_cc\i
j`^ikk\eXkkXm^iXmX[jfd
cdgXij`^jfd`eje[Xi\fZ_
m\eXkkbfikX`ec^^\e%
KiX[`k`fe\ccXkXZbXeefej\i
_em`jXim`k`ccmigi`mXkXXe$
efejdXibeX[%

Hatten av för Ekerös politiker
Ekerö kommun har sedan 60-talet
lyckats attrahera hästintresserade
och skapa utrymme för hästsporten att växa på öarna. Faktum är att
Ekerö kommun har lyckats så väl
att kommunen nu är den näst hästtätaste i landet.
Självklart har kommunens inställning till hästar varit ett incitament för
många som bosatt sig och investerat
i hästar, hästgårdar och hästverksamheter på öarna. Ridning är ju som
många vet ett intresse som huvudsakligen engagerar ﬂickor och kvinnor
i alla åldrar och kärleken till hästen
har lockat många att ﬂytta till Ekerö
genom åren. Men precis som att åsikter går skilda vägar gällande hundar,
barn, motorcrossar och bilar, ﬁnns det
naturligtvis de som inte tycker om
hästar och deras närvaro i naturen.
Hästar är stora, tunga djur som utsätter skog och mark för slitage, särskilt

under den blöta säsongen. Det upprör
naturligtvis en del som vill njuta av
sköna, torra promenader i skogen.
Men Allemansrätten är tydlig, naturen
är till för oss alla, även för hästarna.
Ansvaret ligger då på oss ryttare att
välja stigar och vägar som håller för
ridning.
Nu verkar Ekerö kommun äntligen ha insett att just detta ofta är rent
omöjligt att lyckas med utan kommunens hjälp. I dagarna skickades
nämligen en remiss ut till berörda,
som ombads rita in ridstigar inom ett
stort område runt omkring Stenhamra
och hela vägen med god omnejd till
Bromma Gård. Avsikten med att rita
in ridstigar på bifogad karta var dock
anmärkningsvärt otydlig, men jag
antar att kommunen vill skapa rättvisa
genom att anlägga ridvägar även på
Färingsö – på samma sätt som man
gjort på Ekerösidan och på Lovön?
Jättebra i så fall – med preparerade,

hänvisade ridstigar lyckas man ju
med bedriften att göra båda lägren
glada och på så sätt kan vi alla samsas
om naturen. Kartlagda ridvägar är ett
gammalt, och i andra kommuner väl
beprövat recept på hur olustiga kollisioner undviks mellan hästar/ryttare
och den grupp kommuninvånare som
inte önskar träffa på några fyrbenta i
blåbärssnåren.
FÖRBUD – EN ANNAN LÖSNING?

Lite underligt kan dock tyckas att
samma remiss hade ytterligare ett
syfte, ett motstridigt sådant, att undersöka möjligheten att införa ett ridförbud i samma område. Men eftersom
varken kommunen, eller någon annan
instans för den delen, innehar rätten
att få återkalla Allemansrätten för en
viss grupp friluftsutövare (rubricerat
diskrimenering) på så sätt, väljer jag
medvetet att bortse från den delen
av skrivelsen. Varför lägga min möda

på andras små misstag? Som ryttare
och hästägare håller jag naturligtvis
tummarna för att kommunen nu
äntligen har kommit till insikt med att
ridstigar är det som behövs på våra öar
för att alla ska kunna samsas om vår
ovärderliga och sköra natur. Inga ﬂer
söndertrampade vägar eller stigar som
spolierar någon äventyrlig naturluffares utﬂykt – och alla vi hästälskare
som värdesätter våra uteritter högt,
kan glatt fortsätta med det. För ingen
blir gladare än vi om vi slipper orsaka
någon irritation, eller ännu värre hat
och vrede, till följd av vårt värdefulla
friluftsutövande.
ÆJkfikkXZbk`ccmiX]iXdjpekX
gfc`k`b\i#:Xd`ccXDZ:Xik_p
FAKTA: Långt ifrån alla vet nog att över en halv miljon
svenskar rider kontinuerligt – och engagerar lika många
därtill. Det gör den därmed till Sveriges största kvinnosport, landets tredje största sport och den största sporten
för handikappade. Få vet nog också att ridsporten ger
upphov till närmare 30 000 heltidsarbeten och omsätter
46 miljarder kronor årligen.

DXib^XieXgDcXiXieXY\kXcXi]idpZb\k`]Xjk`^_\kjjbXkk
I dagarna får omkring 1,5 miljoner småhusägare
sina fastställda taxeringsvärden i brevlådan. För
ägare till obebyggda tomter blir det särskilt intressant att öppna kuvertet. Värderingen av dessa
tomter är rena lotteriet.
Villaägarna har gått igenom försäljningspriserna
på alla de 16.500 obebyggda tomter som ligger till
grund för taxeringsvärdena vid årets taxering och
jämfört varje tomts försäljningspris med sitt taxeringsvärde.
Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av
marknadsvärdet. Men så är sällan fallet.

I genomsnitt är obebyggda tomter felvärderade
med 36 procent sett till hela riket. Eftersom fastighetsskatten saknar ett tak står tusentals kronor
på spel.
Av alla tomter i Ekerö kommun har 59 procent
fått ett för högt taxeringsvärde. Det innebär att
kommunens tomtägare i genomsnitt betalar 2.300
kronor för mycket i fastighetsskatt årligen.
De för höga marktaxeringsvärdena har också
stor betydelse för alla tomträttshavare. De ger
höjda friköpspriser och ” när omreglering är aktuell” höjda avgälder.

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?

ÖPPET

Lördagar & Söndagar 13-21
Lördagarna 5/9 och 26/9 serveras
reducerad meny i puben
Pianokväll lördag 12/9 18-21

Ring Lena Holst 070-582 41 32
eller Stig Marklund 070-672 4141
Kom gärna till vårt möte
söndagen den 13 september
kl 16.00-18.30

ÆAXe\kk9ifdj#
I\^`feZ_\]89:#
M`ccX^XieXjI`bj]iYle[

Intresserad av hälsa
och välbeﬁnnande?
Vi överlåter vår hälsokostdel.
Vi har dessutom lediga rum
och söker ny hyresgäst.
För mer info ring Kattis 0704-53 96 62
●
●
●

Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu

Taxeringssystemet ger så osäkra värden för
enskilda fastigheter att de inte kan användas som
underlag vare sig för beskattning eller som underlag för bestämning av avgifter. Regeringen bör
skyndsamt utreda hur systemet kan avskaffas. Så
länge taxeringsvärdena används kommer orättvisa, godtycke och rättsosäkerhet att råda.

Alldeles intill Ekerö Centrum!
Tel 560 357 16

Sökes – Driftsansvarig
till Ekebyhovsbacken
Vi söker en driftsansvarig till Ekebyhovsbacken på Ekerö
i Stockholm. Anläggningen ägs och drivs av Mälaröarnas
Alpina Skidklubb och innefattar två liftar och 4 nerfarter,
ett modernt snöläggningssystem, erforderlig maskinpark,
flera byggnader samt café Sjötuna.
Du kommer att ansvara för drift, underhåll och personal
under vintersäsong.
Vi är villiga att diskutera i vilken form driften ska utföras,
i driftsbolag eller som anställd. Därtill ser vi stora möjligheter för driftsansvarig att utveckla verksamheten och anläggningen både under och utanför ”vintersäsong”. Vi tror att
rätt person har erfarenhet av arbete i en skidanläggning eller
liknande verksamhet. Den vi söker skall vara ansvarsfull,
initiativrik och ha en serviceinriktad personlighet.
Läs mer om anläggningen på www.ekebyhovsbacken.se
och om klubben på www.maskalpin.se
Svar eller frågor till Tom Rapaport eller 0707-328 009.
Vi vill ha din intresseanmälan senast 23 september 2009.

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

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
Ansiktszonterapi

KÖRKORT

Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1
STOR RABATT 30 % på EU-moped
moped förarbevis
fram till den 1 oktober
in
Vi har ﬂyttat
då det krävs körkort
ntrum
i ny lokal i Ce
set)!
för EU-mopeden!
(Oriﬂame-hu

●

Mån-fre 11-18

●

Pråmvägen 4A, innergården

Nu kan Ni även göra
förbeställningar via nätet!
Gå in på vår hemsida
www.ekerotaxi.se





BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,H:EI:B7:G'%%.

Jb`ZbX_`k\egXkilccgje[X^XieX
Att köra Ekerövägen en söndagseftermiddag in mot Brommaplan sätter traﬁksäkerhetskänslan på spel. Sedan några år tillbaka
gäller ju principen att lägga sig i rätt ﬁl så
tidigt som möjligt. Den som tänker svänga
in till Ekerö centrum, ska alltså ligga i innerﬁlen så tidigt som möjligt, den som ska
vidare in mot stan ska ligga i ytterﬁlen.
Försöker man hålla den regeln, och dessutom hålla sig inom de fastställda fartgränserna – 50 km/tim från Sandudden till och
med bron över kanalen – blir man konstant
omkörd och alltså något av en propp i traﬁken, som framkallar onödiga omkörningar
i innerﬁlen.
Nåja, vi tänker oss att vi har klarat oss helskinnade över bron och lägger oss snyggt
och prydligt i 70 km/tim (i rätt ﬁl, innerﬁl
förstås). Resultat igen: ständigt passerad av
folk som tycker att 90 km/tim är lagom.
Och sedan följer ett motorcykelgäng som
varit på söndagsutﬂykt. Ett koppel hojar
blåser förbi och för dem räcker inte 90 kilometer.
Själv råkar jag ju ha kört allt från moppe,
motorcykel av stigande storlek och så
diverse bilar under ett antal decennier, så
jag tror att jag kan uppskatta hastigheter
ganska väl. Åtskilliga gånger har motorcyk-

lister blåst förbi i farter som jag bedömer
till inte under 150 kilometer i timmen!
Riskerna ökar enormt med stigande hastighet och den som håller 150 km/tim har
inte en suck om jag till exempel skulle
byta ﬁl att ta mig en sväng till Lovö kyrka.
Och jag blir knäsvag vid tanken på att få ett
möte med en 200-kilos Harley-Davidson
(motorcykeln, sen tillkommer väl 150 kilo
motorcykelförare... ) som inte klarar upp
situationen.
Det är ingen särskild tröst, särskilt inte
för motorcykelföraren, men jag brukar
tänka på killen som blåste förbi mig ungefär vid Kanton för några år sedan. Vid
Drottningholmskiosken låg han, tvärs över
vägen, och väntade på ambulansen.
Själv har jag nu för tredje gången på bara
någon månad fått blåsa i polisens alkoholmätare på Huvudstaleden, där polisväsendet gör sitt bästa för att putsa upp statistiken. Hur vore det att låna ut en patrull
en söndageftermiddag till Ekerdistriktet?
Och kanske Vägverket kunde få fart på de
insomnade fartkamerorna igen.
Jag skulle känna mig tryggare då.

Æ<b\iY`c`jk
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KikkgY`cb\ieX6@e]ijgiY`cXi
Den som tror att Förbifarten skall lösa alla
knutar kommer tyvärr att bli besviken. Även
om vi skulle bygga denna väg för 30 miljarder (30 000 miljoner!) kronor kommer
framkomligheten inte att bli bättre. Trots
vägsatsningar på runt 100 miljarder beräknas restiderna med bil att öka. 100 miljarder
investerade i kollektivtraﬁk ger däremot kortare restider för resenärerna.
Bilen fungerar inte i storstäder. Den tar för
mycket plats. Ju ﬂer vägar vi bygger ju mer yta
går åt vilket ökar avstånden vilket leder till
behov av ﬂer bilar och ﬂer vägar, som glesar ut
staden... Det blir en negativ spiral.
Men Ekerö är inte stad. Bebyggelsen är
för gles för dagens kollektivtraﬁksystem.
Turtätheten blir för låg. Så där sitter vi i våra
bilköer med en svårlöst ekvation vars lösning
i alla fall inte är nya vägsatsningar utan snarare
infartsparkering i kombination med kraftigt
förbättrad kollektivtraﬁk.
Dagens kollektivtraﬁk förmår inte locka
bilisterna. Men nya lovande system är under
utveckling och Ekerö har på förfrågan från
näringsdepartementet önskat komma ifråga
för en pilotbana för spårbilar. Men det saknas
inte konkurrenter. Bland annat Värmdö och
Uppsala har kommit långt i planeringen för
spårbilar.

En spårbilsbana från Brommaplan till Ekerö
centrum skulle kosta i storleksordningen
800 miljoner. Jämfört med en fjärde körﬁl
(bussﬁl) samma sträcka, som Vägverket kostnadsberäknat till 950 miljoner kr (och Ekerö
kommun ska vara med och betala), blir det
intressant. Spårbilsbanan kan kanske även
vara på plats snabbare än en fjärde körﬁl eftersom den kan byggas ovanför vägen och alltså
inte kräver breddning av vare sig vägmark,
tunnel eller broar. Spårbilarna är förarlösa och
banan byggs planskilt från annan traﬁk, oftast
några meter ovanför marken, vilket minimerar risken för olyckor. Små lätta elfordon
med låg friktion ger låg energiförbrukning.
Inga avgaser, inget buller. Med spårbilen kan
vi åka när vi vill, dygnet runt. Det är snabb,
trygg, säker och bekväm transport som skulle
ersätta bussarna mellan Brommaplan och
Tappström. Nuvarande bussﬁl kan då användas av dem som fortfarande behöver ta bilen.
Det är bra för kollektivresenärerna, bra för bilisterna, bra för miljön och bra för näringslivet.
Så vad väntar vi på?! Med ytterligare lite
engagemang från Ekerös politiker kanske
Ekerö kan bli en av de första kommunerna
med spårbilar.
Æ<mXBcg\ifZ_Jk`^DXibcle[#dg
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Har återigen tillbringat tre veckor på
simskolan i Karlskär och vill tacka
Stockholms Kappsimningsklubb
som arrangerar det hela för en
utmärkt simskola och duktiga, trevliga lärare.
Tyvärr så lider jag med lärarna
(det är ju ändå deras arbetsplats) och

barnen som vistas vid badet hela
dagarna, det är ju en kommunal badplats och borde skötas därefter.
Varje morgon, utom ett fåtal
dagar, var gräsmatta och bryggor
täckta av skit från gässen som lärarna
försökte städa undan innan simskolan började. Under andra veckan,

efter påtryckningar på tekniska kontoret i Ekerö kommun blev de trasiga
bryggorna lagade så ingen skulle
göra sig illa och trots påminnelse om
tömning av toaletterna, efter fem
år på simskolan i Karlskär vet jag att
dessa brukar vara överfulla efter två
veckor, hände ingenting.

Inte ens simlärarna som var där hela
dagarna ville beträda dessa stinkande
ﬂugtillhåll!
Kan meddela att toaletterna blev
tömda denna vecka (vecka 34), även
om det påstås att de skulle blivit
tömda redan vecka 31 under sista
simskoleveckan.

Byt gärna entreprenörer men se
till att det fungerar innan sån här
verksamhet drar igång och skyll inte
på dålig lokalkännedom för soptunnorna har varit tömda (något positivt) så någon har ju hittat dit iallafall!
Æ8ee`bX9\Zb\i

B ROMM A HUD & H Ä LS A
Tun nl a n d s v 42 168 36 B ro m m a
w w w. b ro m m a h u dh a l s a . s e

lugn - fri - energi

ansikts

behandling
- fä rg a din a b ry n
o ch fra n s a r u t a n
e x t ra ko s t n a d .
6 0 min , 550 k r
( o rd . p ri s 620 k r )

Er b ju d a n d et g ä ll e r to m 30 s e pte m b e r v i d up p v i s a n d e a v
d e n n a a n n o n s ! K a n e j ko m bin e ra s m e d a n dra e r b ju d a n d e n .

G e di g s jä l v e n s kö n

Socialdemokraterna i Ekerö

100 år

JUBILEUMSFESTLIGHETER
för hela familjen på

Ekebyhovs Slott
LÖRDAGEN DEN 19:E SEPTEMBER 12:00-16:00
förre justitieministern

THOMAS BODSTRÖM
gästar evenemanget
och minglar och pratar politik, spelar fotboll med barnen
och signerar sina spännande böcker

På programmet i övrigt:



Kaffeservering
Musikunderhållning
Lotterier
Tipsrundor
Träffa våra kommunpolitiker,
ABF i Stockholm och ett antal Fackliga organisationer

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA
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Ny erfaren tränare till Skå IK
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BLE> =L s Ny Kung-Fuverksamhet startade upp i Färentuna skola den 3 augusti.
Tränaren Patrik Gavelin har
en Master grad i Ving Tchun,
som är ett mjukt system.
- Det handlar inte om kraft
mot kraft utan man lär sig
istället att använda motståndarens kraft och vänder
den mot honom själv. Detta
ger möjlighet att försvara
sig utan att vara starkare än
motståndaren, berättar Patrik Gavelin. Ving Tchun härstammar från Södra Kina och
började utvecklas för cirka
300 år sedan.

Alexandr Patchev började 1984 som A-lagsspelare i tredje divisionen i Ryssland. Han gick
hela vägen upp till högsta serien i Ryssland där han spelade säsongen 1993-94. Han kom
till Sverige 1994 på ishockeykontrakt. Alexandr spelade i bland annat Borlänge, Skellefteå,
i högsta ligan i Danmark och i Hästen Hockey från Norrköping.
)''*jclkX[\8c\oXe[ispela och började träna division tre laget Guts i Norrköping, därefter som tränare för Hästen Hockey i division ett.
Senast tränade han Spångas A-lag och nu blir det alltså Skå IK:s A-lag.
- Jag ser att det ﬁnns en hockeykultur i föreningen och det är jättepositivt och roligt,
säger Alexandr.

?Xe_Xi\ekXeb\fd att de lag som ligger i division två och även division ett ska bestå av
lokala spelare till minst 80 procent. Några kan komma utifrån men lagets stomme ska vara
egna spelare.
- Därför hoppas vi också på att de unga spelare som kanske la av förra året blir lockade
att komma tillbaka och inte tvekar att börja i år. Vi vill väcka deras intresse så att det blir så
Jgfikep_\k6
Jb`ZbXbfikk\okk`cc många spelare från öarna som möjligt, säger Alexandr.
jgfik\e7dXcXifXi$
eXjep_\k\i%j\
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Tobias körde hem EM-brons
9wKI8:@E>s;\e))
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Trots sin ringa ålder har Tobias redan hunnit tävla i seniorklassen i sex år.
- Det känns verkligen jättekul. Det var inte förväntat,
men jag hade precis köpt en
ny motor och körde därför
fortare än jag gjort förut, berättar Tobias som bor i Stenhamra.
Tävlingen kördes i fyra
heat varav de tre bästa resul-

taten räknades ihop till en
slutplacering.
Med stentuffa ﬁghter med
norrmannen Skaali lyckades
Tobias knipa tredje platsen i
de tre första heaten och bronset var nära.
Norrmannen kom inte till
start i sista heatet. Nästa hot,
ytterligare en norrman, kom
endast trea i sista heatet och
Tobias klarade bronset.
- Nu är det två SM-tävlingar kvar i år och sedan vill jag
börja köra Katamaranklass
med både större båtar och
större motorer, berättar Tobias om framtiden.
Framgången i EM var den

största hittills. År 2005 tog
han brons i junior-SM i klassen S-250 men har sedan dess
gått upp i klass och kör nu
T-400. Förra året placerade
han sig femma i SM, efter en
säsong med motorproblem.
Till en början blev han inspirerad av en granne som lät
honom testköra och han föll
genast för tjusningen med
den höga farten.
Tränar och testkör gör
Tobias i Långtarmen, vilket
säkert många färingsö- och
munsöbor både sett och
hört.
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Nya Prius är fylld av innovationer som gör den
snålare, rymligare, starkare och roligare att
köra. Den avancerade hybridtekniken har vidareutvecklats
och ger mer kraft men ännu lägre bränsleförbrukning, från 3,9 l/100 km vid blandad
körning och koldioxidutsläpp
från 89 g/km. Nästa generation Prius är här Följ med. Välkommen på premiär!
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Världens mest avancerade miljöbil är här.
Följ med.

MEN IN
VÄLKOM
VTUR.
O
R
P
N
E
FÖR

Pris från
269.000 kr inkl moms.
Fördelslån från
2.773 kr/månad.*
FINANSIERING VIA TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER,
30% KONTANT, 40% RESTSKULD, RÖRLIG R ÄNTA FN 4,25%
PER AUG -09. UPPL ÄGGNINGS- OCH AVIAVGIF TER TILLKOMMER . EFFEK TIV R ÄNTA 4,83 %. SJÄLVRISKREDUCERING PÅ
VAGNSK ADEG AR ANTIN ING ÅR FÖR PRIVATPER SONER .
BR ÄNSLEFÖRBRUK NING VID BL ANDAD KÖRNING: FR ÅN 3,9
L /10 0 K M . UTSL ÄPP CO 2 VID BL ANDAD KÖRNING: FR ÅN 89
G/K M . MIL JÖK L A SS HYBRID. BILEN PÅ BILDEN K AN VAR A
E X TR AUTRUS TAD.
*

Today
Tomorrow
Toyota

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

www.europeiskamotor.se

EKERÖ BUDO 20 ÅR
Din klubb på Mälaröarna

PROVA PÅ VECKA!
(Gäller hela vecka 37)

Stor & Liten ● Judo ● Kickboxning
Kick & Box ● Goshindo
NYHET!
Motionsjudo
för vuxna!

Nya tider i
Färentuna

Mer information på www.ekerobudo.com eller ring 073-0860088
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Däckspecialisten!
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ISO/IEC 17020 (C)
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KLOCKAREBOLAGET

alfa ђјђџҦ яђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF
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єџюѣѠѡђћюџ ѡџюћѠѝќџѡђџ ѕђњяђѠҦј їќѢџ ёѦєћђѡ џѢћѡ

Vecka 37

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

TORSDAG 17 SEPT.
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Vecka 38

MÅNDAG 7 SEPT.
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12.00 Sopplunch
MÅNDAG 14 SEPT.

Kl. 9.30-12.00
Öppen förskola

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 16.00-17.00 Barnkör

Kl. 9.30-12.00
Öppen förskola

Kl. 19.00
”Alla kan sjunga kören”

Kl. 16.00-17.00 Barnkör
Kl. 19.00
”Alla kan sjunga kören”

TISDAG 8 SEPT.
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 9.30-12.00
Öppen förskola

Kl. 19.00 Kyrkokören

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11.00
Högmässogudstjänst
Gunvor Johnsson
Jazz´n Blues
Färingsö Kyrkokör
HERMAN PALMSALEN

TISDAG 15 SEPT.
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

STENHMARA
FÖRSAMLINGSGÅRD

SÖNDAG 20 SEPT.

Kl. 13.00 Jazz´n Blues
spelar gamla godingar.
Lunchservering

Kl. 9.30-12.00
Öppen förskola

STENHMARA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 9.30-12.00
Öppen förskola

ONSDAG 16 SEPT.

Kl. 9.30-12.00
Öppen förskola

Solist: Theresa Roos
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.JOOFUIBS%VFKJHSBWFO 
MKVTUCMBOEPTTEFUMFWFS
LWBS
.PS IBWUBDLG×SBMMU%VHBW
PTTVOEFSBSCFUTGZMMEBEBS

TORSDAG 17 SEPT.
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 9.30-12.00
www.svenskakyrkan.se/faringso Öppen förskola

nyheter

MÄLARÖARNAS
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* 28 augusti 1941
✝ 17 augusti 2009
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
MIKAEL
MARIA
Barnbarn
Släkt och vänner
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna
när det gäller
Familjerätt
och Arvsrätt
Alltid gratis rådgivning

YVONNE, GUY
och LOTTA
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Anna-Greta
Rosell

SÅNGA KYRKA

Kl. 11 Högmässogudstjänst Gunvor Johnsson

 

Svea Bergman

Ett varmt tack till
Er alla som deltagit
i vår stora sorg
och som på olika
sätt hedrat minnet
av vår mamma

STENHMARA
FÖRSAMLINGSGÅRD

SÖNDAG 13 SEPT.

(9-7&#' 

STENHMARA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 19.00 Kyrkokören

ONSDAG 9 SEPT.
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08-410 200 42

Vill du sjunga i höst!


Helgkurser
Utveckla Dig själv som artist
En utmanande resa mellan
kropp och röst, med två yrkesverksamma artister som lärare.

 

www.blacklakemusic.se
bl kl k
i

____________________
Begravningen äger rum
fredag 11 september kl 11.00
i Skå kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Osa till FONUS
08-709 84 65 eller
tumba@fonus.se senast
den 7 september.
Tänk gärna på Cancerfonden
020-59 59 59.

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

Vi finns, om du behöver oss
Vi kan hjälpa dig med bland annat begravning, gravsten, juridik och
försäkringar. Du är varmt välkommen in på vårt kontor. Vi gör även
hembesök och har jour dygnet runt.
Bromma
Tel: 08-709 86 50
www.fonus.se
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Söndagar 6/9-20/12
kl 13, 14 och 15.
Knattebio
Bio för de små, Barnens eget bibliotek, Stenhamra C. Fri entré
Arr: Ekerö Bibliotek
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Onsdagar kl 17-19 t o m 9/12
(endast jämna veckor)
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart.
Kan bokas samma dag.
Ekerö bibliotek, Kulturhuset, Ekerö C.
Arr: Ekerö Bibliotek och Juristjouren
Torsdagar 3/9-17/12 kl 14-16
Torsdagsmix
För föräldrar och små barn. Kom och
träffas, läs böcker och pyssla.
Barnens eget bibliotek, Stenhamra C.
Arr: Ekerö Bibliotek
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Ett urval evenemang i Ekerö kommun, för mera information
se evenemangskalendern på www.ekero.se

M`Y\_m\i\e_le[mXe[X^$
dXkk\&[X^_ljj\k`ccmiCX$
^fkkfZX*$+[^i&m/$(,1*'
le[\i_jk\e%Dfj\ji
jfZ`XcfZ_mXem`[YXie%
JmXik`cc1AfeXj'.-/$'.
)+)0%

¢ ¢ K8:B

¢ ¢ {EJB8J?PI8

Kulturens övärld

k

j
cljd`el
ekXj^g
fd`]im
Xj\e
\ej\bfe
Xeefej\i
Bfddle
`e]i)'('
Xi#d\e
efcc[\kk
s/
\k%
Yl[^
jkiXdXi\

KB{C

GwIvK fZ_clkXk`KXgg$
^Xk
kkc`m%
dce^\c\
dfk\kkep
\Xj`[\jf
iXgm^
=Xikp^\kJ
bXielmX
kfi`X%s)
eXc\em\i
jkjXd_`j
jkidjbX
^i\ebf
ggiljke`e
D\e\el
bXcc
kiX]`b\e#j
jj[ilk\`
[\ki
`Y\]`ee\if
dXieXXkk
<cc\i#eim
_ccXkld
\e$
kjkkXXkk
ijkk`cccXidZ
m`YXiX]fi
dd\i`e]
[l
bf
\e
fd
#d
Xcj
\kaljkel
mikjXdk
i`ee\idpZb
s)'KP:B
kiXc\e6;\kY
e¿
`b
egcXkj
Y\_cc\i[`

J<8J@;<

ËË

;JBP;;<K

DJKI8E \ifZ_\ejkiXe[$
eXXmjkie[
\eel
Xifd^`m
%ElYiaXi
i
DcXiXie
[\]c\jkX
ckkXi\]
dd\e]i
\kYc`i`ek\
kfdki[i
ddle\e
ccX%D\e[
[[jcX^^
ed\eXibf
jkiXe[jbp
bfddl
b\i
j`<
kkXj%s('
[`jg\e
Xi\kel]cp
[\kXkk]
ejm
`kX
pi\cj\e[
fZ_cejjk

EPC8>F

GC8KJ

IJK8C<B

JK{
kj\]k\i
epc\bgcX
\e]kk\e
iX_XiYXie
iY\k\%s@Jk\e_Xd
]ic[iXX
dXij_ik
de^Xk`d

<B<I{J

8I

DJJFDD

E>;F
iXle^$
gkmjkf
XieXYa[
bfccf%
gDcXi
efZ_Gfg
ck]\jk`mXc\
JfddXi\e
+
Xi#BXkXgl
`e^
kje
LCKLI<E(
[fdjjX
ccmclk%sB
d]
ijf
JXkje`e^X

CP:B8;L

8>

JBwJ8$C

Lördag 12/9 kl 12
Skogsäventyret Hemligheten med
Turteatern
Med hjälp av ledtrådar i skogen och
barnens klurighet växer en historia fram om en svunnen tid och ett
modigt syskonpar som flyr från skogstrollen...! Rek ålder 3-7 år. Spelplats:
Ekebyhovsskogen. Platsbiljetter endast
via biblioteket, Kulturhuset, Ekerö
C från den 31/8. Arr: Ekerö kulturnämnd med Rädda Barnen
Lördag 19/9 kl 11-14
”Första hjälpen” med planering av
din trädgård med landskapsarkitekten Emily Wade
Kostnadsfritt för 20 minuter.
Allmän inspirationsföreläsning kl 11.

Kan bokas fredagen innan.
Arr: Ekerö Bibliotek, Studiefrämjandet
Mälaröarna
Torsdag 24/9 kl 19.30
Ekerö Filmstudio kör igång säsongen
All or nothing i regi av Mike Leigh,
England 2003.
Filmen berättar om hur skört en
familj i den engelska arbetarklassen
lever och hur ett barns sjukdom kan
återförena en familj. Erskinesalen,
Kulturhuset, Ekerö C.
Pris: terminskort 180 kr löses vid
entré. Enstaka biljetter går inte att
köpa.
Info: www.ekero-filmstudio.se eller
telefon: 560 313 54
Arr: Ekerö Filmstudio med stöd av
Ekerö kulturnämnd
Söndag 27/9 kl 12-16
Friluftsfrämjandet 40 år
Jubileumsfestligheter i
Ekebyhovsparken mellan kl 13-15:
sång, musik och grillning
Wrangelska salen, Ekebyhovs slott:
kl 13 trollkarlen KARON trollar för
barnen,
kl 14-15 bildspel Sveriges
Nationalparker, naturbilder från Ekerö
visas av Kenneth Bengtsson, om samekultur berättar Victoria Harnesk, som
också jojkar.
Kaféet öppet hela dagen!
Arr: Friluftsfrämjandet, Ekebyhovs
slotts intresseförening

Upptäck
MN på nätet
- du också!
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Tel 560 230 nu
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g,
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Bröllop, Fes tering m.m.
ester, Ca
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www.malaro.com/mn

För offert:

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

www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!

30

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,H:EI:B7:G'%%.

?Xmjie_`kkX[[[gb\i
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXid
fZ_Xedce`e^Xijfd\e^X^\iXk<b\i
eigfc`jfZ_J[\ikiejYiXe[]ijmXi
[\j\eXjk\ki\m\ZbfieX%
/8L>LJK@ s En bastubyggnad brinner
på Aludden, Ekerö. Då branden hotar
sprida sig till en samling kolonistugor
i närheten sätts ett större räddningspådrag igång. Brandförsvaret, som anländer med båt lyckas dock begränsa branden utan spridning.

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

(( 8L>LJK@ s En brandvarnare tjuter i
en lägenhet i Ekerö centrum. Efter kontroll av brandförsvaret avskrivs ärendet
då inget fel kan hittas.

www.aeeb.se
Skärmgardiner ● Lamellgardiner ● Gardintyger ● Gardinstänger och
skenor ● Markiser ● Markisväv ● Lampskärmar ● Garn ● mm

()8L>LJK@ s Södertörns brandförsvar
assisterar ambulansen vid transport av
en skadad person i terrängen vid Svanhagen.

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

(+8L>LJK@sTraﬁkolycka på Ekerövägen. Två personbilar har krockat med en
lastbil, inga personskador. Läckage från
en av personbilarna sanerades.

Stort sortiment av

(, 8L>LJK@ s En mc-förare förs till
sjukhus efter att ha kört in i ett släp på
Ekerövägen.

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

Inga dator
frågor är
dumma

Köpa dator
med
installation?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Jag behöver
någon att
prata datorer
med!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

(0 8L>LJK@ s Brandförsvaret sanerar
olja på Bryggarvägen, Ekerö efter en
mindre sammanstötning.
)( 8L>LJK@ s Gräsbrand i Dyviken,
Ekerö. Branden är svårsläckt på grund
av svårtillgänglig terräng. Inga personskador.
;dX_bijeffWi_Hilleshög av närpolisen och föraren misstänks för rattfylleri.
;d\Wij_]^[ji]Wh[kffjYa[hWjjd]ed
tänt på hans cykelförråd i Stenhamra.
En person är utpekad för att ha anlagt
branden.
EadZW]hd_d]icd^WhjW]_ji_]kff
på taket på Statoil i Träkvista, täckt över
en bevakningskamera och tagit sig in
och stulit snus och charketurier.
))8L>LJK@sBrandförsvar utför sanering av en mindre mängd bensin i Troxhammar butiksby.
;df[hied^WhhWcbWj_lWjjd[j\hd[d
båt 50 meter från land vid Lovön. Vid
brandförsvaret och polisens framkomst
har personen fått hjälp upp ur vattnet av
en privatperson samt kustbevakningen.
 ;jj kffiakh[j aWiiWiaf fjh\\Wi _
Svartsjö.
Feb_i[daWbbWij_bbDrottninholms slott

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

STOR RABATT 30 % på EU-moped
moped förarbevis
fram till den 1 oktober
in
Vi har ﬂyttat
då det krävs körkort
ntrum
i ny lokal i Ce
set)!
för EU-mopeden!
(Oriﬂame-hu

●
●

Tel: 560 357 16

Hälsokost ● Frisör
Massage ● SPA
Ansiktszonterapi

)- 8L>LJK@ s En båtägare anmäler inbrott i sin båt på Gällstaö och en annan
anmäler sin båt stulen.
<b[hWf[hied[hh_d][hj_bb;a[hfeb_i[d
och anmäler att de hört skottlossning på
Kärsön. Två svarta bilar har setts lämna
platsen med rivstart, på väg mot Brommaplan.
;dcef[ZWdcbiijkb[dfAdelsö.
).8L>LJK@sEn äldre kvinna anmäler
en hundägare i Stenhamra för att ha haft
sina hundar okopplade. De har kommit
springande och hoppat upp på henne
bakifrån så att hon har ramlat omkull.
IjbZkhXjl_Z Älby gård. Någon har
brutit sig in och stulit en LCD-TV och
[njhWdoYabWh$

M`[kmk`cc]cc\ele[\i[\ej\eXjk\k`[\e_XilggYilkeXbXjjXbg_`kkXkjgDcXiXieX%

=fkf1<nXC`eeifj
Ring
för tidsbokning
kl 9-20!
Tel: 0704-53 96 62
Välkomna Kattis!

Alldeles intill Ekerö Centrum!
●

), 8L>LJK@ s En markbrand släcks av
brandförsvaret vid Ekebyhovs slott.
 ;d al_ddW \hd Färingsö ringer och
anmäler en misshandel. Socialen blir inkopplad och två minderåriga barn omhändertas av sociala myndigheter några
dagar senare.
;dcejehXjWdcbiijkb[d\hdTappström.

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

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

PC Akuten
i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se

www.pcakuten.se

VÄLLINGBY
Välskötta begagnade bilar
Testade – Garanti – Avbetalning
FRÍN  TILL 

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
Ackrediterad ”släcka 2:or”
O
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RANSC

H

EN
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Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1

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

)+8L>LJK@sSödertörns brandförsvar
åker på ett sjukvårdslarm till Färingsöanstalten.
Jla_bbWh_'. #hibZ[hda[hecah_d]
berusade på mopeder vid Statoil, Träkvista och uppträder störande. En av
dem grips för rattfylleri.
 ;d \h[jW]Wh[ Wdcb[h _dXhejj _ [d bWgerbyggnad på Ekerö. Det stulna uppgår till ett värde av 500 000 kronor och
består bland annat i vattenskoter, båtar,
och motorer.
;dYoa[bWdcbiijkb[d\hdOxbergsvägen, Ekerö.
 ;d Xj]Wh[ Wdcb[h _dXhejj _ i_d Xj

som ligger vid Jungfrusunds marina.
Rutor har slagits sönder på båten, men
det är osäkert vad som stulits.
IaWZ[]h[bi[eY^ijbZWljhZWdcbi
på Adelsö. Gärningsmannen har fällt
och forslat bort ett träd från någon annans mark.
;dal_ddWWdcb[h[dl]\h[d_d]f
Ekerö för att de ej låst en vägbom. Hennes son har fått en bit av tummen avklippt när han lekt med bommen.
;jjfahjl_bZil_dfjh\\Wif[da[h
invid Lindö tunnel.

S

MO

KÖRKORT

)*8L>LJK@sEtt sprängt kassaskåp hittas på Lovön.
;dkd]a_bb[Xb_hd[ZibW][dWl[dbZh[
kvinna på en restaurang i Stenhamra efter att hon har hotat honom ﬂera gånger
under kvällen.

(- 8L>LJK@ s Singelolycka med bil i
Lindö tunnel. En person förs till sjukhus.

Damklippning

då två turister har tagit sig in på skyddsområdet.
;a[hdhfeb_i^WhX[lWad_d]ikffZhW]
under Stenhamrafestivalen och rapporterar inga ingripanden.
;df[hiedh_d][h_deY^Wdcb[hWjj[d
grupp ungdomar sitter och röker, alternativt nyttjar droger vid vattentornet i
Stenhamra.
;djWn_Y^Wk\\hWdcb[hWjj^WdXb_l_j
misshandlad och utsatt för bedrägligt
beteende av en kund som han kört till
Adelsö. När de kom fram vägrade kunden betala och blev aggressiv.
 KjWd\h [d h[ijWkhWd] _ Ekerö centrum uppstår ett slagsmål. Ingen anmäler brott.
L_ZEkebyvägen, Munsö hittas en påkörd kungsörn.
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AE Einarsson Byggnads AB

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

6ARD   ,ÚRD   s       
"ERGSLAGSVËGEN  s 6ËLLINGBY RONDELL VID 3HELL

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

SFÖ

RBU

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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WMR

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

●
●
●
●

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

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

Tel: 564 109 50

560 349 30, 528 006 55

¢¢ 8IB@K<BK
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Person, lastbil & släp
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I samarbete med samtliga
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försäkringsbolag
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Trädgårds-/Fastighetsskötsel
Borttagning av sly mm
Staketförsäljning & montering
Övrigt efter era önskemål

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

560 47 111

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

08-560 377 66

 


Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

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

  

08 - 560 354 09

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!

   
  

MÅLARE

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

Tel: 0708-10 63 69

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

b er ga
Å-

08-560 304 54
070-555 15 08

l
kake

info@nyplat.se
www.nyplat.se

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

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

¢¢ ; 8K8

    
 
Service
l Däck


Plåtreparationer
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0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

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

¢¢ BFEKFIJD 8K<I@8CD %D ¢¢ I{I8I9<K<E


 

ÖPPET

Ekerö
Farmartjänst AB

Innehar F-skattsedel

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ >FCMBC@EB<I

För hem och offentlig miljö

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

www.bernardtrad.se

Målarmästare på Ekerö

Larsas Måleri

Grundat 1921

Auktoriserad
serviceverkstad för

0739-22 75 30

Din lokala utemiljö-entreprenör
Boka tid för vassklippning!
Vi fortsätter med slyröjning/
trädfällning, markarbeten, gräsklippning, plantering, fastighetsarbeten, uteplatser, trädgårdsmurar och plattsättning mm.

Målningsarbeten
och
Tapetsering

&

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

¢¢ D wC8I<

¢¢ ={EJK<I

golv

PROFESSIONELL

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

  

www.brandskyddsbutiken.se

Brandskyddsbutiken

560 301 00

¢¢ KIv; $KFD K8I9<K<E

¢¢ D 8JB@E<I

  

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

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

Bryggavägen 5, Ekerö

¢¢ =vI>? 8E; <C

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

 

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

Flyttstädning?

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

¢¢ 9@CLK? PIE@E>

Allt inom städ

¢¢ CFB8C<I
L E D I G A

❒

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

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

www.spangamalarolbc.se

Öppet

¢¢ 9I8E; JBP; ;


  

Statoil, Träkvista

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40



Köksluckor
m.m. lackas!

BILUTHYRNING

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

¢¢ 9@CJ<IM@:<

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

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

Ekerö Centrum

31

¢¢ JKv; E@E>

¢¢ C8:B<I@E>

¢¢ <EKI<GI<E8;

| service för dig!

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

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

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

¢¢ KIP:B<I@

Läge för förändring?
GÅRDAR

VILLOR
FÄRINGSÖ
FÄRENTUNA

EKERÖ NÄRLUNDA
4 ROK, 94 KVM

4 ROK, CA 98 + 14 KVM, 6,5
HA

Ekerös omtyckta "Skånelängor" .
Mycket trivsamt hus och område
med centralt läge i Ekerö tätort.
1,5 plan med 3 sovrum, kök med
matplats, duschrum/tvättstuga +
separat wc. Vardagsrum med
utgång till uteplats med
västerläge. Genomgående
modernisering/renoveringsbehov.
Plan lättskött trädgårdstomt om
346 kvm med gräsmatta och hög
insynsskyddande häck. Garage
och förråd.

VARUDEKLARERAT

Charmig gård fr tidigt 1900-tal.
Vackert lantligt belägen i
ytterkant av litet område. 1,5
plan m 4 rok, lada/loge ca 160
kvm, uthus/enklare garage,
samtliga byggnader har total
renov.behov. Ytterliggare finns ett
fritidshus, en fd. tvättstuga o en
liten drängstuga m jordkällare,
rivning/tot.renov. Marken är
sammanhängande, totalt 65.000
kvm. Gångavstånd till buss, ca 35
min till Brommaplan. Några
minuter till skola o förskola.

PRIS 2 350 000 kr/bud.
Björkhagen 15.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 64974 till 71122

EKERÖ SOMMARSTAD

FÄRINGSÖ
KUNGSBERGA
4 ROK, CA 83 KVM

Nära Mälaren i en fullständigt
underbar trädgård om 1.300 kvm
ligger denna trivsamma villa m
mycket bra läge i Ekerö
Sommarstad. Lummig, uppvuxen
o insynskyddad trädgård m täta
häckar o magnifika rosor, perenna
rabatter mm. 3 sovrum, kök o vrum på entréplan samt rum o
allrum i sutterängdelen. Bebott o
omhändertaget av samma ägare
sedan 1960-talet. Tillbyggt o
renoverat löpande under åren.
Fristående dubbelgarage o förråd
finns på tomten. Några steg till
områdets badstrand o båtbrygga.
Strövområden samt buss mot
Brommaplan inom gångavstånd.

Tillfälle! 1-plans 4:a i parhus
byggt 1992. Genomgående ljust,
fräscht och välskött! Kök med
matplats renoverat 2004,
helkaklat duschrum 2006. Tre
sovrum, fint vardagsrum och
fräsch tvättstuga. Flertalet bytta
vitvaror samt 2007 ny
frånluftsvärmepanna. Atlan under
tak med söderläge. Plan lättskött
och delvis inhägnad
trädgårdstomt, uppvuxet och
lummigt. Garage i länga. Förråd
på tomten. Mysigt område med
bykänsla, mycket barnvänligt och
nära gångavstånd till buss,
mataffär o Mälaren.

PRIS 3 250 000 kr/bud.
Kämpabacken 17.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 66009 till 71122

PRIS 1 495 000 kr/bud.
Tullhusvägen 2.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 65424 till 71122

VARUDEKLARERAT

FÄRINGSÖ
STAVSBORG

5 ROK, CA 115 KVM
I lantligt litet villaområde nära
Mälaren ligger denna trivsamma o
välskötta fastighet. 1,5-plans
villa, 5 rok by-66, tot.renov 91/
92. Fristående isolerat garage by04, ca 38 kvm o gott om p-plats
utanför. Vinterbonat gästhus o
isolerat förråd. Fin tomt om
3.429 kvm. Egen borrad brunn,
avlopp via samfällighetsförening.
Fastigheten är belägen i lugnt
trivsamt bostadsområde på norra
Färingsö m gångavstånd till buss
o Mälaren m bad o brygga. Bra
kommunikationer till B-plan.
Nära till mataffär i Kungsberga
samt Färentuna skola o förskola.
PRIS 1 950 000 kr/bud.
Skogaberg.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 64248 till 71122

EKERÖ TRÄKVISTA
13 ROK, 325+165 KVM

Möjligheternas hus! Från 1910-talet och framåt uppfördes
denna unika byggnad som varsamt renoverats med bl a ny fasad
och nytt tak, vissa arbeten återstår. Ett annorlunda och läckert
parhus med två lägenheter som vid behov kan slås ihop till ett
boende. Ena halvan består av en 1-plans lägenhet om ca 165
kvm. Andra halvan består av två plan med inredd vind om ca
155 kvm. Stor källare med garage. Insynsskyddad lummig
trädgård med soligt läge.
PRIS 4 250 000 kr/bud.
Norra Kafévägen 30 A och B.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 62112 till 71122

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

4 ROK, 116 + 112 KVM

VARUDEKLARERAT

PRIS 1 650 000 kr/bud.
Solhemsvägen 10.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 65315 till 71122

EKERÖ VÄSBY

5 ROK, 130+18 KVM
Eftertraktad fräsch villa på
lummig tomt i lugnt och
barnvänligt område. Stort
vardagsrum m matplats, kamin
och fönster i två väderstreck. 4-5
bra sovrum. Stort trädäck m sol
hela dagen och inbyggt uterum.
Garage + förråd.
PRIS 2 975 000 kr/bud.
Ängskornsvägen 12.
SMS:A 62113 till 71122

VARUDEKLARERAT

FRITIDSHUS
FÄRINGSÖ JÄSÄNGEN
2 ROK, 37 KVM

Ska du sälja
din bostad
framöver?

EKERÖ NÄRLUNDA
5 ROK, 111 KVM

Kedjehus med mycket bra läge i omtyckt, lugnt och fridfullt
villaområde. Närlunda lämpar sig utmärkt för barnfamiljer.
Huset ligger på en lummig, insynskyddad och lättskött tomt
med stora björkar och fina fruktträd. Kök med matplats för 4
personer, vardagsrum med utgång till trädgård, 4 sovrum,
badrum, duschrum samt tvättstuga/groventré. Garage med
förrådsdel. Endast en familj har ägt huset. Bostaden är av äldre
standard och totalrenoveringsbehov.

Välj en
mäklare
som varit
med förr.

PRIS 2 175 000 kr/bud.
Åkerövägen 3.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 64184 till 71122

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

Mysigt vinterbonat 1-plans
fritidshus med en mycket vacker
trädgårdstomt 3.252 kvm med
många fruktträd. Lummigt
grönskande längs tomtgräns
skapar en ogenerad avskildhet,
söderläge. Från tomten och åt
söder fri vidsträckt utsikt. Plan
lekvänlig gräsmatta. Nytt kök
2005, vedspis, sovrum och
vardagsrum. Duschrum med wc
(moderniseringsbehov). El, tele,
avlopp. Borrad brunn-02.
Växthus, jordkällare och isolerat
förråd. Gångavstånd till buss och
mataffär.

PRIS 1 250 000 kr/bud.
Södra Furans Väg 5.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 65922 till 71122

