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Vi administrerar rotavdrag!

Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning 
på tel 560 383 00 eller Bonn direkt 560 383 06.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

 nyheterMÄLARÖARNAS

Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

Hyr film
Öppet till 24.00

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

Septemberöppet!!!
Lördagar & Söndagar 

kl. 13.00-21.00   

Bröllop, Festvåning, 
Företagsfester, Catering m.m.



Med kvalitetsglas från

Legitimerad optiker  ●  Kontaktlinser  ●   Terminalglasögon  ●  Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar  ●   Synhjälpmedel  ●  Snabba leveranser  ●  Egen verkstad
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Bokar du dina glasögon under dagen får du 

25 %  rabatt på glasen

Specialvisning!

Torsdagen
den 1 oktober 
möter du 
modeproffset 
från 
Oscar 
Magnusson, 
Skaga 
och Birka. 
Mingla 
med oss 
mellan 
12.30 och 19. 

Kan ej kombineras 
med andra rabatter.

Med kvalitetsglas från

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

● Solglasögon 
   30-50 % 

● Linser, priser som 
   på nätet

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

Synundersökning 
50 % rabatt Ord. 270:-

 (Gäller tom 3/10-09, kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Glasrabatten gäller vid köp av kompletta par.) 

Din syn – Ekerö optik

2-årsjubileum i nya butiken
Missa inte chansen! Nu t o m 3 oktober 

¢¢ UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Angela Brignone Duckerts 
grafik-artist books och Raf-
faele Bounfiglio måleri. 3-18 
oktober, galleriet, Ekebyhovs 
slott. 

Konstpausen
”Lampor som blommar” av 
Gunilla Poignant ochabsrakt 
måleri  av Christian Poig-
nant. September och okto-
ber, Galleri Konst-pausen, 
Ångbåtsvägen 14, Ekerö C.

Konstringen
Utställning och 20- årsjubi-
leum på 31 olika platser på 
Mälaröarna. På Ekebyhovs 
slott samlingsutställning 
med samtliga konstnärer 
representerade. 26-27 
september, slottet kl 12-18. 
Kartblad finns i Drottning-
holmskiosken, Ica Tapp-
ström, Brommaplan samt 
Stenhamras bibliotek.

Konstutställning
Katrin Rose-maysdotter 
tillsammans med Konstma-
karna ställer ut mjuka och 
hårda sparbössor. Måndag 
och torsdag kl 12-19, tisdag, 
onsdag och fredag kl 10-15, 
till och med 30 september. 
Handelsbanken, Ekerö C.

¢¢ EVENEMANG

Torsdagsmix
För föräldrar och små barn. 
Kom och träffas, läs böcker 

och pyssla. Torsdagar till 
och med 17 december kl 14-
16. Barnens eget bibliotek, 
Stenhamra. 
Arr: Ekerö Bibliotek.

Ekerö filmstudio
”All or nothing”, regi Mike 
Leigh. Filmen berättar om 
en engelsk arbetarklassfa-
milj som drabbas av sjuk-
dom. Den splittrade familjen 
återförenas i sin oro för det 
sjuka barnet. 24  septem-
ber kl 19.30, Erskinesalen, 
Kulturhuset, Ekerö C.

Musik
”From swing till now” med 
jazzsångerskan Madeleine 
Östlund och Alf Häggkvist, 
piano. 26 september kl 14, 
Ekebyhovs slott.

Jubileum
Friluftsfrämjandet Mälaröar-
na firar 40-årsjubileum. 27 
september kl 13 Trollkarlen 
Karon, kl 14 Sveriges na-
tionalparker – bildspel och 
föredrag, Samekultur och 
joik med Victoria Harnesk, 
Ekebyhovs slott. 

Knattebio
Bio för de små. Söndagar 
kl 13, 14 och 15. Fri entré. 
Barnens eget bibliotek, 
Stenhamra.
Arr: Ekerö Bibliotek.

Ekerö bio
27 september kl 15: Harry 
Potter och halvblodsprin-
sen, från 11 år.

Kl 19: Beck – I stormens 
öga, från 15 år. Ekerö bio, 
Erskine salen, Mälarö torg 7, 
Ekerö C.

Föredrag 
Energi- och klimatrådgiv-
ningen ger råd och tips. 29 
september kl 19-21, Biblio-
teket, Kulturhuset, Ekerö 
C samt 5 oktober kl 18-20, 
Barnens eget bibliotek, 
Stenhamra C. 
Arr: Ekerö bibliotek, Ener-
girådgivningen Ekerö, Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
Mälaröarna.

Klädbytardag
Inlämning kl 8-9.15, försälj-
ning kl 11.30-14, hämtning 
av pengar och kvarvarande 
kläder kl 17. 3 oktober, Tapp-
strömsskolan.

Klimatmat
Maja Söderberg, klimat-
strateg och författare till 
boken ”Majas klimatmat” 
bjuder på praktiska tips till 
klimatsmartare matlag-
ning. 1 oktober kl 19-21. 
Biblioteket, Kulturhuset, 
Ekerö C. Arr: Ekerö bibliotek, 
Energirådgivningen Ekerö, 
Studieförbundet Vuxensko-
lan Mälaröarna.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Fast pris 5 100 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 157 kvm

Tomt 1 023 kvm
Adress: Åsbranten 18

Trevligt helt nybyggt hus med toppenläge. Här bor du bekvämt på 157 väldisponerade kvadratmeter
med gott om utrymme för umgänge. Stor terass i söder. Carport med förråd. Viss sjöutsikt över Mälaren.
Måste upplevas. Ring för visning!Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1858.

Ekerö Sandudden Nybyggt

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

Adress: Strandskogsvägen 1
Visas sön 20/9 15.00-15.45

Enplansvilla i bostadsrättsform, som ritats särskilt för dig som är något äldre. Här bor du bekvämt på 96
väldisponerade kvadratmetr med gott om utrymme för umgänge. På lagom stora tomter, sluttande mot
den nya Mälarviken, placeras husen närmare gatan för att öppnas upp mot en härlig vattenutsikt på
sidan mot sjön.Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1959.

4:a Ekerö Sandudden Brf villa

Utgångspris 2 950 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 124 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 175 kvm trädgårdstomt

Byggt 1964
Adress: Tappströmsvägen 48
Visas sön 20/9 13.00-14.00
och mån 21/9 18.00-19.00

Ett attraktivt radhus i toppskick med underbar sjöutsikt! Renoverat kök i öppen fin planlösning till
vardagsrum med stora fönsterytor mot sjösidan. Härlig altan med fin sjöutsikt samt stenlagd uteplats och
balkong i söder. Fyra rejäla sovrum. Fräscht helkaklat badrum. Garage i länga. Tillgång till bad- och
båtbrygga. Nära till skolor och dagis. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1922.

Ekerö Tappström

Utgångspris 2 150 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 138 kvm, biyta 34 kvm
Tomt 1 394 kvm trädgårdstomt

Byggt 1984, vind inredd 1988
Adress: Solsidan
Visas sön 20/9 14.45-15.45
och tis 22/9 18.00-19.00

Trevlig 1,5 plans villa i mycket gott skick, belägen på uppvuxen trädgårdstomt i lantlig idyll. Byggd 1984.
Rymligt kök med matplats för 6-8 personer. Stort och ljust vardagsrum. Utgång till härlig uteplats och
uterum i soligt söderläge. Fyra rejäla sovrum. Vidbyggt garage. Gångavstånd till Munsö skola, dagis och
busshållplats. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1247.

Ekerö Munsö

Utgångspris 2 400 000:-
Tomt 1 023 kvm

Adress: Södra Erikstensvägen 11

I ett av Ekerös mest populära och exklusiva område precis intill Mälaren och med härlig kvällssol i väster
ligger denna tomt. Ca 100 m till Mälaren med tillgång till gemensam brygga med bad, bastu samt
möjlighet till båtplats. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1999.

Ekerö Skärvik

Utgångspris 2 500 000:-
Tomt 900 kvm naturtomt
Adress: Parkslingan 36B

Vackert belägen tomt med sjönära, soligt V-läge.
Dpl medger huvudbyggnad om 250 kvm, varav
uthus o garage får uppta 60 kvm bya. Nära till
badplats och båthamn. Kommunalt VA i tomt-
gräns. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1637.

Ekerö Gällstaö

Utgångspris 650 000:-
Tomt 1 234 kvm Naturtomt
Adress: Norrängen

Med centralt läge på Adelsö endast några
minuter från färjan ligger denna tomt. Idag finns
en mindre stuga om ca 15 kvm i bra skick på
tomten. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1930.

Ekerö Adelsö



Moderat Nytt
Äldreomsorgen ska fungera bra i alla delar. Det gäller allt ifrån biståndsbe-
dömningen på socialkontoret, till utförandet av hemtjänst och omsorgen i 
äldreboendena Ekgården, Färingsöhemmet och Kullen. 

Moderaterna har, tillsammans med de andra allianspartierna, tagit flera 
initiativ för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen: 
 Kvalitetssystem inom socialtjänsten med tydliga krav och uppföljning av 

kvalitet. Det är viktigt inom äldreboendena där många av våra äldsta 
kommunmedborgare bor.

 Kundval Ekerö för hemtjänst. Hemtjänsttagaren får själv bestämma vem 
som ska utföra hemtjänsten. Självklart kommer Ekerö kommun ställa 
kvalitetskrav på utförarna, och följa upp att dessa lever upp till kraven. 

 Kvalitetssäkring av arbetssätt och IT-system inom socialkontoret ger 
bättre och mer rättssäker biståndsbedömning. 

Moderaterna vill ha en trygg äldreomsorg med god kvalitet.

Bra kvalitet i äldreomsorgen 

Vi älskar Ekerö

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

Staffan Strömbäck (M) 
Ordförande i socialnämnden 

www.forening.moderaterna.net/ekero/
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– Ekerö kommer att bli ännu 
mer attraktiv som kommun 
genom att vi plötsligt inte 
längre är en kommunika-
tionsmässig återvändsgränd. 
Vi kommer istället att hamna 
mitt i regionen när vägen är 
körklar. Men byggtiden blir 
besvärlig för oss, säger Peter 
Carpelan, (M).

Miljöminister Andreas 
Carlgren klargjorde under 
presskonferensen som hölls 
i anslutning till beslutet, att 
regeringen ser bygget av mo-
torvägen som en satsning på 
miljön och det enda sättet att 
klara det växande trafikflödet 
i Stockholm. 

– Nu har vi ett vägalterna-
tiv som både tar hänsyn till 
Stockholms unika miljövär-
den och som tillför tillräcklig 
trafikkapacitet för en växande 
region, där goda möjligheter 
finns att utveckla kollektiv-

trafiken, sade han.
Enligt det förslag som re-

geringen tagit ställning till 
kommer Förbifart Stock-
holm ligga i tunnel under 
Lovön, men ha anslutningar 
till Ekerövägen genom av- 
och påfarter. Regeringen 
bedömer att det intrång och 
den förändring som kommer 
ske i landskapet bara berör ett 
begränsat område som redan 
är kraftigt påverkad av väg 
och trafik.

kommentar 
till beslutet kan också läsas: 

Ekerö kommun har angett 
att kommunen ska verka för 
att de värdefullaste natur- 
och kulturmiljöerna ges för-
stärkt skydd. Länsstyrelsen 
i Stockholms län har före-
slagit att ett natur- och/eller 
kulturreservat ska bildas för 
Lovön-Kärsön. Regeringen 
förutsätter att ett sådant re-
servat bildas så att värdena på 
Lovön inte hotas.

Motståndarsidan be-
står främst av Miljöpartiet, 
Vänsterpartiet  och lokala 
Centerpartiet på den poli-
tiska sidan, men både Na-
turskyddsföreningen och 
boende på södra Lovön har 

också agerat hårt som mot-
ståndare till förbifarten. Den 
sistnämnda gruppens främ-
sta kritik handlar om vilket 
av de fem ursprungliga al-
ternativen som är aktuellt i 
dagsläget.

– Beslutet var inte helt 
oväntat. Det som förvånar 
oss är att Ekerö kommun är 
beredd att offra Lovön för att 
skydda griftefriden på Lindö. 
En placering på Lindö skulle 
vara fördelaktigare för ekerö- 
och färingsöborna då de slip-
per köa till Lovön. Faktum är 
att gravkullen ligger cirka en 
kilometer från den tilltänkta 
placeringen på Lindö, säger 
Gunilla Åsberg som bor på 
södra Lovön. 

– Vi förutsätter också att 
Vägverket följer regeringens 
direktiv om att anslutningen 
till väg 261 utreds utförligare 
tillsammans med Riksan-
tikvarieämbetet och Natur-
vårdsverket innan val av lös-
ning görs.

regeringen fatta-
de sitt beslut uppvaktade Bo 
Nylén, ordförande i Mälar-
öarnas Naturskyddsförening 
och flera andra representan-
ter från Naturskyddsfören-

ingen miljödepartementet. 
De påpekade bland annat att 
de anser att Förbifart Stock-
holm strider mot miljöbal-
ken och förespråkade istället 
ett annat system för träng-
selavgifter och bredare sats-
ning på kollektivtrafiken för 
att lösa problemet med den 
ökade trafiken.

 kosta 
27 miljarder kronor och fi-
nansieras i första hand av 
trängselskatter. Regeringens 
beslut är förknippat med ett 
antal villkor för att säkerställa 
att största möjliga hänsyn till 
miljön tas vid utformning, 
byggande och drift av vägen.

Vägverket ska nu arbeta 
vidare med en detaljerad 
planering och projektering 
och räknar med att bygget 
ska kunna startas år 2012 och 
vara klart 2020.

– Nu återstår det fortsatta 
arbetet mot både Vägver-
ket och Länsstyrelsen för 
att förmå dem att gå med på 
vårt krav om dels reversibelt 
körfält på kort sikt, dels en 
breddning av hela Ekerövä-
gen på lite längre sikt, säger 
Peter Carpelan.

¢¢¢¢ 

– Det var ett av tre tunn-
element som ska ingå i den 
tunnel som ska gå under Rid-
darfjärden och vara en del av 
Banverkets Citybana. De har 
tillverkats i Tallinn och trans-
porteras sedan via Östersjön, 
genom Slussen och vidare 

mot Södertälje och Underås, 
där väggar och botten ska 
gjutas i betong.

– Där sänks pråmen som tun-
nelelementet forslats på ner, 
så att det flyter fritt och det 
tog ungefär ett dygn. Däref-
ter bogserades hela elemen-
tet vidare mot Södertälje. I 
slutet av oktober, eller början 
av november kommer nästa 
tunnelelement och beroende 
på väder och isförhållande 
kommer nästa en tid däref-
ter.

– Vi har tittat på många tänk-
bara platser, men har valt den 
utanför Adelsö för att den har 
idealiska förhållanden med 
plan sandbotten. 





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

Naturskönt belägen fastighet med unika kvalitéer nära Mälaren inom pendlingsavstånd till
Stockholm. Tillbyggd och totalrenoverad villa utförd 2005 om totalt ca 205 kvm i ett luftigt
våningsplan samt inrett nedre plan i husets ena flygel. Tre sovrum avskilt placerade samt öppna
sällskapsytor, kök och matsal samlat. Altan om ca 70 kvm i underbart solläge där solen nås från
morgon till kväll. Belyst pool med trädäck och stenläggning. Tomtarea 3 125 kvm. Dubbelgarage.

PRIS: 4 750 000 KR/BUD ADRESS: HILLERSJÖBACKEN 13 VISAS: SÖN 20/9 15.00-16.00

EKERÖ HILLESHÖGBY - NATURSKÖNT, POOL

Tillbyggd familjevilla om 185 + 117 kvm med härlig rymd. Huset har renoverats och
övervåningen byggts till med vacker takkupa. Nytt rymligt kök och nyrenoverade badrum. Huset
rymmer idag tre sovrum med goda möjligheter att dela till fler efter behov. Garage. Ett kärt hem
som funnits i säljarens ägo sedan byggnadsåret. Gångavstånd till dagis, Icabutik och bussar.

PRIS: 3 350 000 KR/BUD BYGGÅR: 1974 TOMTAREA: 916 KVM ADRESS: LILLÄNGSVÄGEN 4 VISAS: SÖN 20/9 13.00-14.00

OCH MÅN 21/9 18.00-18.45

EKERÖ FÄRINGSÖ SKÅ - RYMLIGT I LANTLIG MILJÖ

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: 690 000 kr/bud.
Adelsö Hallsta - Hallstavägen 56. Tomtarea 2 081 kvm. Pris: 725 000 kr/bud.

VISAS: RING FÖR INFORMATION OCH VISNING

EKERÖ & ADELSÖ - 3 TOMTER
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– Det känns väldigt skönt 
att träffa människor som har 
liknande besvär och jag tror 
att många känner att de kan 
vara sig själva i föreningen, 
säger Clary Hägg, som till-
sammans med Thomas Ot-
terskog är initiativtagare till 
föreningen.
Träffarna blir till stor del so-
ciala sammankomster, där 
medlemmarna kan utbyta er-
farenheter av mediciner och 
andra behandlingar. Hittills 

har föreningen haft möten 
en gång i månaden och bland 
annat haft en sjukgymnast 
på besök, som berättade om 
vikten av att hålla kroppen i 
rörelse för att bromsa sjuk-
domsförloppet.

– Jag vet att det gör stor 
nytta att motionera, även 
om det tar emot. Många äldre 
personer kanske inte har den 
traditionen heller och då är 
det svårt att komma igång. 
Själv ska jag på vandring i 
fjällen om några veckor, be-
rättar Clary Hägg.
I dag har föreningen ett tju-
gotal medlemmar, men upp-
skattar antalet som är drab-
bade av Parkinsons sjukdom 
på Mälaröarna till minst det 
dubbla. 

– Målet är att ligga bland de tio 
bästa kommunerna för egna 
företagare inom tre år, säger 
Stefan Pellén, utan tillstym-
melse till darr på rösten.
Under de senaste åren har 
Ekerö kommun hamnat väl-
digt långt ner, för att inte säga 
sist, i många av de undersök-
ningar som gjorts gällande 
företagsklimatet i landets 
kommuner. I politisk enig-
het inrättades därför tjänsten 
som näringslivschef, vilken 
har innehafts av Leif Altner 
på konsultbasis under tiden 
som rekryteringen har på-
gått. 

Nu tas tjänsten över av 
Stefan Pellén som är mark-
nadsekonom och har en ge-
digen bakgrund och kunska-

per kring företagande.
– Jag brinner verkligen för 

det här jobbet och tycker att 
det knyter ihop säcken och 
förenar mina erfarenheter. 
Tidigare har jag bland an-
nat varit egen företagare i 
modebranschen, jobbat på 
Svensk-amerikanska han-
delskammaren i New York, 
varit försäljningschef på flera 
stora företag och nu senast på 
ett stort företag inom affärs-
rese- och eventbranschen 
där jag varit ansvarig för för-
säljningen i Sverige och Dan-
mark, berättar han.

ut bland 
kommunens företagare för 
att inventera vad de har för 
behov och önskemål.

– Jag ska ha ett ben i kom-
munhuset och ett i närings-
livet. Jag ska vara en dip-
lomatisk ambassadör med 
stora öron som ska supporta 
företagen på Mälaröarna och 
driva deras frågor gentemot 
kommunen och övriga in-
tressenter, säger han.
Han talar länge om att de små 
företag som finns långt ut i 
kommunen behöver allt stöd 
de kan få för att kunna över-

leva och växa. 
Förutom att agera stöd-

funktion för befintliga före-
tag ser han det även som sin 
uppgift att underlätta för fö-
retagare utanför kommunen 
att etablera sig här. Många 
företag och nya entreprenö-
rer kan tänka sig att satsa på 
verksamhet på Mälaröarna 
och för dem vill han presen-
tera Ekerö kommun som ett 
tilltalande alternativ, med 
goda möjligheter att hitta 
lämpliga lokaler eller mark 
för nybygge. 

– Våra ungdomar i kom-
munen skall inte alltid behö-
va åka in till Stockholm för 
att finna nyheter och trender.
Han ser inga hinder för att 

även större kedjor ska kunna 
etablera sig i kommunen för 
att göra den än mer attraktiv 
för boende och de som fun-
derar över att flytta hit.

Han poängterar dock att 
nyetableringar måste ske 
varsamt och att vissa idéer 
måste modifieras för att be-
vara viktiga kultur- och na-
turvärden.

Dessutom har han en vi-
sion om att kunna ta tillvara 
den historia, de befintliga 
kursgårdar och de natur-
sköna miljöer som finns på 
Mälaröarna. Det skulle kun-
na locka hit fler turister från 
övriga Sverige och skapa yt-
terligare arbetstillfällen för 
de uppskattningsvis 8 000 
mälaröbor som reser ut från 
kommunen dagligen för att 
arbeta.

– Vem vet, kanske ett nytt 
äventyrsland på Färingsö el-
ler Munsö är det som behövs 
för att locka hit turister och 
skapa många arbetstillfällen, 
säger han som en antydan 
om att ingen idé är för stor för 
att åtminstone prövas. 



Skamfilad - En föreläsning om liv och längtan,

hopp och vägar till ett helare Jag.

Generad, förvirrad, bortgjord, utsatt. Skam är en känsla som någon gång drabbar oss alla.
Här berättar Göran Larsson lättfattligt om skammens många ansikten och hur den påver-
kar våra liv. Han visar hur vi kan hitta ut ur gamla låsningar och ineffektiva levnadsmönster 
och ta klivet ut ur skamvrån.

Inom oss själva finns källor till större livsglädje, fördjupade relationer och ökad självkänsla,
bara vi lär oss hur vi skall leta efter dem

Göran Larsson 
präst, samtalsterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare.

Tid: Måndag 28 september kl 19.00

Plats: Ekebyhovskyrkan, Björkuddsvägen 2, Ekerö
Ingen kostnad. Vi bjuder på juice och frukt.
Ett samarrangemang mellan S:t Lukas Mälaröarna Västerort och Ekerö församling

Onsdag 23/9
Adelsö kyrka

13.00 Mässa, Svän Fogelqvist

Ekebyhovskyrkan 
19.00 Mässa, Ralph Sjöholm

Lördag 26/9
Ekebyhovskyrkan

15.30 ”Där ljuset sipprar in”

17.00 Middag

18.00 Musikcafé

Söndag 27/9
Munsö kyrka

11.00 Kommenterad högmässa

Svän Fogelqvist

   Ekerö kyrka
11.00 Högmässa med vispredikan

Tomas Boström, Ralph Sjöholm 
Ekerö kyrkokör, dir. Kerstin Baldwin

Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässa

Christer Kivi

Onsdag 30/9
Ekebyhovskyrkan

19.00 Mässa, Christer Kivi

Torsdag 1/10
Munsö församlingsgård

13.30 Torsdagsträff

Lördag 3/10
Adelsö hembygdsgård

10.00-15.00 Vila och växa

Söndag 4/10
Adelsö kyrka

11.00 Familjegudstjänst med dop

Svän Fogelqvist

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa, söndags-

skola, Jonas Gräslund

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Mårten Mårtensson

Lovö kyrka
11.00 Familjegudstjänst

Christer Kivi, Lovö Barnkör

Onsdag 7/10
Ekebyhovskyrkan

19.00 Mässa, Staffan Eklund

Torsdag 8/10
Ekebyhovskyrkan
13.30 Öppet Hus

Lördag10/10
Ekerö kyrka

18.00 Barockkonsert

Söndag 11/10
Munsö kyrka

11.00 Skördegudstjänst

Niklas Hegenbart

Ekebyhovskyrkan
14.00 Temagudstjänst ”Vår värld”

Niklas Hegenbart, Söndagsskolan 
Barnkörerna

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

K G Fridman, Capella Petri

Lovö kyrka
11.00 Högmässa, skördeauktion

Christer Kivi, Lovö kyrkas kör 
solist: Mette af Klint 
orgel: BengtTribukait

Välkommen till en dag då du har 
möjlighet att 

|Ät Év{ äùåt
10.00  Välkommen 
 

Lena Burman Holmgren 
 

10.15  Yoga 
 

Lätta yogarörelser (medtag yogamatta) 

Yogalärare: Marie-Louise Holmgren 
 

11.15  Mognad  
 

Svän Fogelqvist och Beryl Kornhill 
 

12.00  Lunch 
 

13.00 Kroppen ditt             
instrument 
 

Nycklar till din fulla andning, fria röst  
och totala närvaro. 
Vägvisare Beryl Kornhill, skådespelare,  
sångerska, regissör och dramatiker 
  

14.45  Avslutning  
 

Förfrågningar och anmälan senast 24/9,  

sker genom att du mailar eller ringer till 
till Lena Burman Holmgren: 
lena.burmanholmren@svenskakyrkan.se, 
 tel 560 387 21.  
Kostnad 150 kr, som betalas till Ekerö 

kyrkliga samfällighet pg 100271-6. Märk
inbetalningen ”Vila och växa 4/10”.  
Mjuka, oömma kläder rekommenderas. 
Meddela ev matallergier. 

Lördag 3/10 kl 10-15 
Hembygdsgården, Adelsö 

          ÖPPET HUS-TRÄFF 
   Torsdag 8/10 kl 13.30 i Ekebyhovskyrkan

 

MUSIK
ger utveckling

och framtidstro
Ulf Jederlund,  musikterapeut

berättar om svenskt
biståndsprojekt

i Bolivia

TORSDAGSTRÄFF  
1/10 kl 13.30 i Munsö församlingsgård

 

IRRVÄGAR OCH OMVÄGAR… 
      
 

En musikalisk vandring med duetter, visor  och ljuv musik 
tillsammans med

Kristina Porath och Ola Hedén, sång 

Kerstin Baldwin, piano

KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 

Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

Mer information:

Hemsidan  svenskakyrkan.se/ekero

Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                   nr 14  2009

Nu fylls alla våra kyrkor med liv
Söndagen den 13 september invigdes Ekebyhovskyrkans 

nya lokaler. Bandet klipptes av prosten Lars Hedberg, por-

tarna öppnades och kyrkan fylldes till en glad gudstjänst.

I gudstjänsten medverkade många i olika åldrar och under en stund 
fick alla gudstjänstbesökare möjlighet att röra sig mellan olika 
stationer – tända ljus, skriva förböner, klotterplank m.m.

Efter gudstjänsten blev det ett härligt mingel på kyrkbacken 
med kö till de hembakta pajerna och möjlighet att fylla alla kyr-
kans lokaler med liv.
Mycket på gång
Efter helgens invigning kan också alla verksamheter och grupper 
som försökt hitta provisoriska lokaler under tiden Ekebyhovskyr-
kan varit stängd, återgå till sina ordinarie, nyfräscha lokaler. 

Att alla kyrkor är öppna  märks också i utbudet av gudstjänster, 
konserter och aktiviteter i alla våra församlingar

Text och foto: Marianne Abrahamsson

vispastor & trubadur

Tomas Boström

Lördag 26/9 i Ekebyhovskyrkan

15.30 ”Där ljuset sipprar in”
Tomas Boström pratar bland annat om sångens

och musikens betydelse i kyrkan

17.00 Middag
Kostnad: vuxen 50 kr, barn 20 kr

18.00 Musikcafé
med Tomas Boström

Söndag 27/9 i Ekerö kyrka

11.00 Gudstjänst
Tomas Boström håller en ”vis-predikan”,

kyrkokören medverkar tillsammans med kompgrupp
och framför sånger av Tomas Boström och Leonard Cohen

 
barock & folkmusik  

 

med 

appella etri 

Mikael Bellini   countertenor 

Inge Rolland   traversflöjt 

Nina Bergqvist Rolland   barockfiol 

Lena Weman Ericsson   gamba 

Kerstin Baldwin   cembalo 

 

Lördag 10/10 2009 kl 18.00 i Ekerö kyrka

OBS! Ändrad dag



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

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

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

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

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

Utgångspris: 1.275.000 kr eller hbj
Tomt: 1.338 kvm Sluttningstomt
Solhemsvägen 3 A

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

4:a Färingsö Stenhamra
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, vardagsrum med utgång till altandäck och trädgård, 3 bra
sovrum, extra sovloft och två badrum varav ett med tvättpelare. Stort förråd på framsidan. Gångavstånd till bla
dagis och skolor.

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

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

Ekerö Skärvik
Mycket fin villatomt belägen i exklusivt och efterfrågat område med sjönära läge. På varje tomt får en
huvudbyggnad, ett garage samt ett uthus uppföras. Högst 1/4 av tomten får bebyggas. Byggnadernas totala
bruttoarea på varje tomt får högst vara 35% av tomtarean dock max 350 kvm. Anslutningsavgift för v/a
tillkommer. Området gränsar till Jungfrusundsåsen med fina motionsspår och strövområden. Endast någon minuts
promenad till Lundhagsbadet och till bussen med goda kommunikationer till Brommaplan. Även skola och dagis
finns i områdets närhet.

Utgångspris: 1.950.000 kr
Tomt: 886 kvm
Solrosvägen 6

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



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

Ekerö Närlunda
Ljust och fräscht i populära Närlunda. 1,5-plans kedjehus med bra läge i efterfrågt område. Ljust fint vardagsrum i
vinkel, stort nyrenoverat kök med öppen planlösning mot matrum med plats för 10-12 pers. 3 sovrum. Delvis
renoverat med bla nytt kök, nya ytskikt samt nya dörrar och fönster. Plan fin tomt som vetter mot allmänning.
Nytt altandäck på både fram- och baksida samt delvis inglasat uterum. Garage med stort förråd.

Boarea: 129 + 5 kvm
Utgångspris: 2.850.000 kr
Tomt: 642 kvm plan trädgårdstomt

Oxbergsvägen 23
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Sandudden
Äntligen ett hus i Sandudden! Tillbyggt kedjehus med extra stort tomt. Trevligt kök och extra stort vardagsrum
med utgång till fint altandäck i sydväst. Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Ljus modern färgsättning och
parkettgolv i alla rum. Stor insynsskyddad tomt med sol hela dagen. Förråd samt carport och extra
biluppställningsplats. Omtyckt och barnvänligt område med endast några minuters promenad till fin badplats,
småbåtshamn och dagis.

Boarea: 115 kvm
Utgångspris: 2.850.000 kr
Tomt: 397 kvm plan trädgårdstomt

Siltgränd 8
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Gällstaö - Strålande sjöutsikt
Modern arkitektur och en fantastiskt sjöutsikt har detta läckra hus byggt 2006. Stora fönsterpartier mot Mälaren
och öppna ytor skapar en härlig boendemiljö. Hela huset präglas av genomtänkt färgsättning och materialval av
hög standard. 6 rok varav av 4 sovrum samt påbörjat loftrum. Stort bad/relaxrum med både bubbelbadkar, dusch
och bastu. Högt och fint läge med ett flertal skyddade uteplatser. Stort dubbelgarage med bra förrådsvind.

Boarea: 210 + 25 kvm
Utgångspris: 7.500.000 kr
Tomt: 1.544 kvm Natur/Trädgårdstomt

Parkslingan 60
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Älvnäs
Trevlig familjevänlig 1,5-plans villa i natursköna Älvnäs. Stort fint och helt nyrenoverat kök. Vardagsrum, allrum
och 4 sovrum. Två helkaklade badrum varav den ena är helt nyrenoverat. Stort dubbelgarage och separat förråd.
Plan fin och mycket barnvänlig trädgårdstomt. Omtyckt och efterfråga område med sjönära läge och fina
naturområden in på knuten.

Boarea: 170 + 40 kvm
Utgångspris: 4.150.000 kr
Tomt: 830 kvm plan trädgårdstomt

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



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 

En del av marken är detaljpla-
nerad för park och hagmark, 
den marken kommer att 
övertas av kommunen. Den 
andra delen av marken har 
köpts av Magnivik AB och är 

detaljplanerad för styckning 
till tre tomter där bostäder 
kommer att byggas. 

 har skri-
vits, men själva formali-
teterna kring köpet är inte 
slutförda då en lantmäteri-
förrättning först ska genom-
föras.  Trots detta startades 
avverkning på området i bör-
jan av sommaren.

En morgon gick tre okända 
män i Birgitta Sörmans träd-
gård som ligger i Mörby på 
Färingsö. Birgitta frågade vad 
de höll på med och fick be-
skedet att det skulle avverka 
sly i området intill hennes 
tomt.

– Jag frågade när de skulle 
börja och fick svaret: idag. 
När jag kom hem på kvällen 

hade de sågat ner inte bara sly 
ner mot stranden, utan även 
stora träd, berättar Birgitta 
Sörman.

Birgitta tog kontakt med 
både Stockholms stift och 
kommunen. 

– Vi hade senare ett möte i 
området med representanter 
från kommunen och köpa-
ren Harald Ljungman. Under 
tiden var sex personer med 
motorsåg i full färd med av-
verkning, berättar Birgitta 
Sörman. 

 avsett att 
styckas till tre tomter är idag 
i princip helt kalhugget.

Harald Ljungman från 
Magnevik AB har enligt ho-
nom själv, i samförstånd 
med Stockholms stift och 

kommunen, avverkat på den 
mark som ska bli tomter samt 
även det området som ska tas 
över av kommunen.

– Vi sa att det är bäst att vi 
gör i ordning marken innan 
den lämnas över till kommu-
nen och gör den till den hag-
mark som detaljplanen säger 
att det ska vara, och det är 
det vi har gjort, säger Harald 
Ljungman.

 är också är oroliga 
för den negativa miljöpåver-
kan detta kan få, området 
ner mot badplatsen är natur-
vårdsområde.  

– Komministerbostaden är 
också Q-märkt vilket innebär 
att man inte får bygga i när-
heten av den. Förmodligen 
finns också gamla vikinga-
gravar på området, säger Bir-
gitta Sörman.

 Harald Ljungman säger 
att det som skett varken stri-
der mot detaljplanen eller 
strandskyddslagen, att den 
säger den att man får vidta 
skogsvårdsåtgärder, för att 
förbättra förutsättningarna 
för exempelvis de blommor 
som man vill skydda där. 

säger att man 
inte får avverka träd som mä-
ter mer än 1,20 centimeter i 
höjd och har en större diame-
ter än 25 centimeter.  Några 
sådana träd har enligt Harald 
Ljungman inte avverkats. En-
ligt honom ska dimensionen 
inte mätas i marknivå utan 
högre upp.

– Ett stort träd kan vara 
uppgrenat i flera, tunnare 
stammar. Hur högt upp de 
har mätts kan man undra, 
säger Birgitta Sörman som 
mätt upp stubbar som haft 
dimensioner på upp mot 40 
centimeter.

Innan avverkningen ägde 
rum hade Gudrun Vidén från 
Stockholms stift och Harald 
Ljungman möte med Lena 
Sonnevi på kommunens tek-
niska kontor angående fastig-
heten. 

Vid mötet togs frågan om 
att man ville ta bort sly upp. 
Lena Sonnevi meddelade att 
ett marklov behövdes för 
en sådan åtgärd. Då det ex-

ploateringsavtal som finns 
mellan kommunen och 
Stockholms stift redan över-
förts till Magnivik, låg det på 
Harald Ljungmans bord att 
skicka in ansökan om mark-
lov, anser Gudrun Vidén. 

Någon ansökan om mark-
lov skickades aldrig in.
– Man behöver marklov för 
att ta ner större träd. Efter-
som vi inte har gjort det är det 
inte nödvändigt, säger Ha-
rald Ljungman.

Det råder en viss förvirring 
kring vem som bär ansvaret 
för det som skett. Magnus 
Lind från fastighetskonsult 
Torkel Öste AB har anlitats 
av Stockholms stift och har 
hand om ärendet. Han säger 
att eftersom Stockholms stift 
inte längre är markägare, så 
har de heller inget att göra 
med det som skett. Stock-
holms stift står däremot 
fortfarande som ägare i fast-
ighetsregistret, till dess att 
formaliteterna kring köpet 
slutförs.
Efter det att de boende kon-
taktat kommunen gjorde 

stadsarkitektkontoret en be-
siktning av området. Konto-
ret konstaterade att trädfäll-
ning skett på området och 
bedömde att åtgärden kräver 
dispens från strandskydds-
bestämmelserna samt mark-
lov. Stadsarkitektkontoret 
har gjort en anmälan om 
misstänkt brott enligt miljö-
balken till åklagarmyndighe-
ten i Stockholm.

 har fått 
möjlighet att ansöka om dis-
pens och marklov i efterhand 
och få ärendet prövat i bygg-
nadsnämnden, en sådan an-
sökan har också inkommit.

– Det är inte helt styrkt om 
det är en marklovspliktig åt-
gärd som har gjorts, det får 
utredningen visa. Vi försöker 
få de som gjort åtgärden att 
förklara sitt agerande. Den 
som är ägare har ansvar för 
vad som sker på fastigheten, 
tills någon annan tar över 
den och då övergår också an-
svaret, säker Johan Hagland, 
miljö- och stadsbyggnads-
chef på stadsarkitektkonto-
ret.

Ärendet är nu under utred-
ning.

10  nyheter | 



1884 125år 2009 

Stenarbetarnas konsumtionsförening 

Lördagen den 
3:e oktober firar 
Konsum Färingsö 

125-år. 
Festligheterna börjar kl. 9 i Stenhamrabutiken 
och pågår hela dagen, med underhållning och 
aktiviteter för såväl stora som små.  

Du kan bland annat besöka vår gammaldags 
Konsum bod med personlig betjäning. Där  
erbjuder vi bl.a. Sill i tunna, flatrökt skinka, 
nymalet kaffe, godis i strutar, grönsaker, 
rågsiktskakor, svagdricka mm. 
  

Hjärtligt Välkomna 

Jubileumsprogram 
09.00 Konsum öppnar 
10.30 Häst & vagn avgår från Konsum 
     till Stenhuggarbyn 
11.00 Guidad tur i Stenhuggarbyn  - Yvonne Fredriksson 
11.30 Musikunderhållning 
12.30 Stenhamras historia - Sven Burell 
13.30 PRO kören 
14.00 Uppvisning 
14.30 Häst & vagn avgår från Konsum 
    till Stenhuggarbyn 
15.00 Guidad tur i Stenhuggarbyn - Yvonne Fredriksson 
15.30 Musikunderhållning 
16.00 Stenhamras historia - Sven Burell 
20.00 Konsum stänger 

Dessutom tipspromenad i butiken kl. 11-17 
 för barnen 
Fiskdamm kl.10:30-11:30, 14:30-15:30 
Gb-gubbe kl.12 & 14 
Godisregn från taket kl.13:15 & 16 
Hoppborg kl.10-17, Ponnyridning kl.12-15 



12 nyheter | 

DROTTNINGHOLM | 

Det gula huset är ursprung-
ligen kungliga fårhuset. Ull-
tussarna– fåren, pryder åter 
landskapet så som det antag-
ligen såg ut en gång. 

 pas-
sar väl de mjuka kullarna 
kring Götiska tornet. När 

man däremot svänger in 
vid verkstaden bland bilar, 
en grävskopa och ljudet av 
mekande, väntar man sig 
inte att mötas av bräkande, 
nyfikna fårhuvuden alldeles 
intill.

– Jag var trött på den väx-
ande vegetationen intill 
verkstaden och slottsför-
valtningen var inte intres-
serade av att klippa området. 
Fåren vid götiska tornet var 
redan på plats och då fick jag 
idén att själv skaffa får, be-
rättar Staffan Beck som dri-
ver verkstaden.

Verkstaden tjänstgjorde till 
slutet av 50-talet som kung-
ens fårhus. Därefter blev det 
husvagnsutställning och ef-
ter det, verkstad för släpvag-
nar. 1992 tog Staffan över 
och utökade sin verksamhet 
till bilverkstad.

 det kan inte fåren 
återta själva huset. När de 
inte går ute och betar, hu-
serar de i fårhus hemma hos 
Staffan.

– Förutom att de gör nytta 
och håller ner vegetationen, 
är de ett trevligt sällskap. De 

uppskattas av många av våra 
kunder, och en del kommer 
hit bara för att hälsa på dem, 
säger Staffan.

 är de utan tve-
kan, medan vi talas vid läg-
ger sig fåren ständigt i med 
sitt bräkande och en och an-
nan buffande nos. 

 Foto: Ewa Linnros

STENHAMRA |

Under de senaste månaderna 
har Robin Holmén och hans 
fyra lagkamrater gjort en 
minnesvärd tävlingsturné 
genom Europa och besökt 
Belgien, Danmark och Eng-
land.  Resultatet av de tre täv-
lingarna räknades samman 
och Robins lag rankades där-
efter som etta i världen. 

– Det har verkligen varit 
roligt att får vara med och 
uppleva det här. I Belgien 
var vi 200 personer från hela 
världen som träffades på ett 
internetcafé och tävlade, be-
rättar han.

I Robins lag är fyra av kil-
larna från skilda delar av Sve-
rige och alla experter på just 
det vapen som de handhar i 
spelet. Robins vapen är AK 
47 och den femte medlem-
men, som är belgare är värl-
dens duktigaste krypskytt.  

– Vi är bra kompisar även 
när vi inte spelar och inför 
varje tävling brukar vi träf-
fas i några dagar och umgås. 

Eftersom en av oss inte kan 
svenska så pratar vi alltid 
engelska och det blir också 
bra träning.

Den totala prissumman för 
sommarens tävlingar upp-
gick till 100 000 kronor och 
ska nu fördelas i gruppen. 
Under tävlingarna är laget 
sponsrat av olika företag som 
betalar för resor och uppe-
hälle.

Robin berättar att det är 
önskan att hela tiden bli 
bättre och bättre som har 
drivit honom, men nu är det 
lika mycket de sociala aspek-
terna som gör att han fortsät-
ter. Han poängterar att det 

inte är krigandet i sig som 
är behållningen, utan själva 
tävlingsmomentet och till 
skillnad från vad många tror 
tillbringar han inte all sin tid 
framför datorn.

– Jag kanske lägger ner 
mellan tre och fyra timmar, 
fyra gånger i veckan och det 
brukar jag jämföra med hur 
mycket många andra tittar 
på tv. 

Nu gäller det att bevaka sin 
position som världsbäst och 
närmast framöver bär det av 
till Belgien igen för en ny täv-
ling i början av september.

      Foto: Paul Chaloner

   
                                                

Vallviksvägen 12, Stenhamra. Tel: 560 477 00. Återbud: 560 477 10
Öppettider: vardagar 8.00-17.00. www.stenhamrahalsocentral.se

Från den 5 oktober kommer du som tillhör någon av riskgrupperna att kunna vaccinera dig mot den nya 
influensan A(H1N1) på Stenhamra Hälsocentral. Till riskgrupperna räknas du som:

Du är då välkommen till hälsocentralen på måndagar, tisdagar och onsdagar mellan klockan 16 och 19!

Du som inte tillhör någon riskgrupp kommer att kunna vaccinera dig från vecka 43! 
Mer information om dagar och tider från vecka 43 kommer att finnas på

 www.stenhamrahalsocentral.se samt på Konsum och Ica Skå.

Vi reserverar oss för eventuella förseningar p.g.a. vaccinleveranser.

   tre åren.

Din vårdcentral på Färingsö!

Vecka 41 börjar vaccineringen



 

Öppettider för vaccination mot nya influensan:
1:a vaccinationsveckan öppen mottagning (datum ej klart) måndag-torsdag 
kl 8-19 samt söndag kl 11-16 för:

l Alla individer med underliggande kroniska sjukdomar, det vill säga personer som har regelbunden läkar-
kontakt på grund av: kronisk lungsjukdom
 extrem fetma eller neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 kronisk hjärtkärlsjukdom (ej bara förhöjt blodtryck)
 immunsuppression (oavsett genes, inklusive HIV)
 kronisk lever- eller njursjukdom
 diabetes mellitus 
 kontinuerligt behov av läkemedel mot astma
l Gravida kvinnor
l Hälso-och sjukvårdspersonal, inkluderande de som arbetar med vård och omsorg i kommunal verksamhet

Öppettider därefter till övriga, var god se Ekerö vårdcentrals hemsida, www.ekerovardcentral.se och 
Vårdguiden, www.vardguiden.se, tel 08-32 10 00

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

Ekerö Vårdcentral informerar

Våra öppettider: Vardagar kl 8-17 

Kvällsmottagning: Måndag och torsdag kl 17-20 
Tidsbokning via telefon dagtid

Telefon: 560 375 00

 Fax: 560 375 49 

Återbudstelefon: 560 375 70

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

Ekerö Vårdcentral informerar



www.yunik.se

I JUL TÄNKER

VI ÄTA MIDDAGEN I 

TRÄDGÅRDEN...
Kom in och prata uterum med vår expert Nicke 

och planera för ditt nya sällskapsrum. 

Längre säsonger, mera yta, lättare att bjuda in 

vänner - vi ses i trädgårdsfl ygeln...

10 liter YUNIK väggfärg 
i valfri kulör och 

3 rullar Fiona tapeter 

som räcker till en normalstor 

fondvägg – och plötsligt har 

du en helt ny miljö i rummet 

som börjar verka lite slitet. 

(normalpris: 1.500:-)

 Gäller 19/9 – 10/10

Just nu!

(kan inte kombineras med andra erbjudanden)Gäller t.o.m 18/10

www.fi ona.se

Besök också 

Santex monter på 

Hem & Villamässan 

1 - 4 oktober!

Nicke fi nns där på plats 

torsdagen den 

1 oktober.



Högtryckstvätt 

125 bar, fordons-

borste, altantvätt 

(värstingmodellen), 

15 meter avlopps-

rensare, skum-

munstycke och två 

tvättmunstycken.

All
inclusive!

 (ord.pris 3.465:-)
Gäller 19/9 – 10/10 eller 
så länge lagret räcker

HÖGTRYCKS-

PAKET TILL 

SISTA-MINUTEN-

PRIS!

Kom ihåg!
ROT-avdraget 

är tillbaka!

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

Handla för: 

upp till 15.000:– och få 

upp till 60.000:– och få 

över 60.000:– och få 

Gäller 19/9 – 10/10.

SNART KOMMER 

HÖSTREGNEN!

www.plannja.se

www.nilfi sk.se

Just nu!

På Plannja hängrännor och stuprör.
(Gäller 19/9 – 10/10)

Att byta fönster kommer att märkas direkt. 

På dina energikostnader. Gamla fönster är husets 

största energitjuv, ändå får de ofta hänga med, 

årtionde efter årtionde. SP’s energieffektiva 

fönster sparar 1000-lappar åt dig! Varje år.
 

Dessutom, byter du nu får du ett osedvanligt 

bra pris – upp till 30% rabatt! Nästan 1/3 av 

hela fönsterkostnaden. Och dessutom ROT-

avdraget på 50% av arbetskostnaden. 

Höstens bästa affär?

DET HAR ALDRIG 

VARIT SÅ BILLIGT ATT 

BYTA FÖNSTER!

Plannja tillgodoser hela fastighetens 

behov av hängrännor, stuprör, ränn-

krokar och innovativa tillbehör. Plannja 

tillverkar i varmförzinkat stål och du kan 

välja mellan åtta kulörer eller trendig 

aluzink och klassisk koppar. Ge din 

fasad en vacker Plannja-inramning.

Uppdatera taket med Plannja!

www.spfonster.se



Närlunda Schakt & Transport AB 
söker 

maskinförare / hjullastarförare

 Om Du har maskinförarbevis och vill jobba 
heltid, hör av dig till Gia på tel 08-560 341 12 

eller skicka mail till lasse@nstab.se. 
Vi har kollektivavtal.

   

Under oktober, november, december har vi öppet
torsdag, fredag, lördag och söndag 11.00 –17.00

I galleriet nya utställare var 4:dje vecka
www.hantverksstallet.se

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Vid 20-årsjubileet på Ekeby-
hovs slott, red  Åke Liedberg in
på en vit häst,  med stor  inle-
velse i rollen som Karl Gustav
Wrangel, slottets byggherre för
sådär 400 år sen.

Åke Liedberg hade  till och med,
tilldragelsen till ära, odlat eget
skägg under en längre tid.

Det är svårt att se vad den älsk-
värde och diplomatiske Åke Lied-
berg har gemensamt med den
gamle krigsbussen. Inte heller
känns han igen i flera av de andra
rollerna i Teaterpatraskets reper-
toar, som han med förtjusning
berättar om: den ständigt berusade
domaren i Molières “Revisorn”,
den flickjagande och likaledes
drickande farfadern i “Musekeli-
kalen” om 1900-talet,  “Bättre och
bättre”. 

höst och i trädgården
bakom huset dignar äppelträden, i
en av de välskötta rabatterna landar
fjärilarna. Åke Liedberg pekar: där
en amiral, där en påfågel och där en
tistelfjäril. 

Intresset för insekter har han haft
sedan han från barnvagnen stude-
rade skalbaggar, berättar han. Och
det var också som självlärd entomo-
log (insektsforskare) som han fick
sitt första sommarjobb som sex-
tonåring vid IVL, Institutet för
växtforskning och kyllagring. Upp-
giften var att studera potatisblad-
löss inför exporten av sättpotatis
till Latinamerika, där halva skördar
ofta förstördes av skadedjur.

föddes i Lund och
växte sedan upp i Eksjö, där han tog
studenten 1949. Pappan var läkare,
och de tre bröderna blev läkare.

Varför blev du inte läkare själv?
– Jag tyckte att jag skulle ägna mig

åt något viktigare, nämligen miljön.
Att jag varit mycket sjuk som liten
bidrog nog också. 

– Redan på femtiotalet var miljö-
frågor heta. På kort tid hade utveck-
lingen vänt från cirka 80 procent
människor på landsbygden till cirka
80 procent stads- och tätortsbor.
Avloppssystemen hängde inte med
den ökade mängden av organiskt
avfall, industriutsläppen bidrog
också. Vattendragen växte igen och
fiskar som dött av syresbrist flöt
upp till ytan. Jag började studera
limnologi (läran om sötvatten). 

Efter naturvetarexamen i Lund,

började anställningen vid Statens
Vatteninspektion på Lovö.

– Gunilla och jag flyttade till
Ekerö 1964. Strax därefter föddes
vår första son.

Viss anknytning till Mälaröarna
fanns lite längre bakåt i tiden.

– Min farfarsfarsmorfarsfar,
Petter Collvin var inspektor på
Svartsjö kungsgård.

Åke Liedberg är också avlägset
släkt med familjen Ihre de förra
ägarna till Ekebyhovs slott.

Han har utrett båda anknytning-
arna noga i arkiven.

äppelträden klänger en
praktfull mistel, ett experiment och
inte att rekommendera för den som
inte vill se sitt träd så småningom

förvina under parasitväxten.
– Den kommer från Eldgarnsö.

Jag samlade frukter där  och gnug-
gade in dem i stammen och efter
flera år blev det resultat. 

Åke Liedberg har varit drivande i
uppbyggnaden av Ekebyhovs
äppelgenbank med bland annat
Åkerö och Cox Pomona, Grå-
gylling, Himmelstalund och Eke-
byhovs Gylling och allt vad de  46
sorterna heter. Allt för bevarande
av den genetiska variationen i
gamla svenska äppelsorter, anpas-
sade till vårt klimat.

lite som   äppel-
sorter :

– Min fru Gunilla är språkvetare.
Om man korsar en naturvetare

med en humanist blir det en civilin-
genjör. Så alla våra fyra barn blev
civilingenjörer.

Åke Liedberg chef för
Naturvårdsverkets kommunbyrå,
med ansvar bland annat för tillsy-
nen över kommunernas avlopps-
vattenhantering, under denna tid
också svensk delegat i flera interna-
tionella organ. Han var också leda-
mot i Koncessionsnämnden för
miljöskydd och under två år på 80-
talet opolitisk, personlig rådgivare i
miljöskydd till dåvarande statsråd.

– Jag hade Birgitta Dahl som chef.
Hon var otroligt bra att samarbeta
med.

Och nu är du ledamot för mode-
raterna i kulturnämnden?

Det är mer sakfrågorna än ideologin
som styr, låter Åke Liedberg förstå.

– Under den tid jag arbetade för
Birgitta Dahl var det nära att jag
registrerade mig som socialdemo-
krat eftersom jag tyckte att partiet
förde en bra miljöpolitik. Jag kan
inte riktigt säga varför det inte blev
så. Kanske av motvilja till att vissa
av mina kamrater med borgerlig
bakgrund gick med i partiet i kar-
riärsyften. 

– Och nu är det så att jag blev till-
frågad och att jag är ju intresserad av
kulturfrågor. Jag har för övrigt sagt
till mina partivänner att vi får se
upp så att inte partiet blir betraktat
som kulturfientligt. I övrigt är jag
inte fientlig mot moderaterna mer
än på några enstaka punkter. Men så
är det i vilket parti man än väljer, det
är alltid något som inte stämmer.

I vårt bildarkiv dyker ständigt
denne Liedberg upp. I Arbets-
gruppen för Ekebyhovsparken som
under många år tog ansvar för par-
kens skötsel, som engagerad i ut-
grävningarna av Klas Horns sten-
hus i Ekebyhovsparken, som dri-
vande av uppfräschningen av forn-
minnesområdet på Helgö.

Bland mycket annat. Sjungit i kör
har han också.

han fått ett gryende
intresse för kyrkopolitiken.

Till religionen söker han en
naturvetenskaplig ingång. Jungfru-
födseln kan han inte acceptera och
han visar den bok som han har läst i
hela sommaren “En ny kristendom
för en ny värld” av den amerikanske
episkopale biskopen John Shelby
Spong. Diskussioner med vänner i
trosfrågor har, säger han “inte gjort
mig till religiös grubblare, men givit
mig ett öppnare sinne”. 

– Bibeln skrevs i en tid när jorden
var platt och himlen ett tak ovanför.
Då gick det bättre att tänka sig att en
Gud fader däruppe. 

Och hur är det med vattnet?
Åke Liedberg suckar och redogör

för en rad mer eller mindre fantas-
tiska förslag på lösningar på plane-
tens vattenbrist: export av is från
Arktis, ledningar söderut från
Skandinavien, olika avsaltnings-
tekniker.

– Det råder ett vattentrauma i
världen.

Över det råder varken Gud fader
eller Ekerö kulturnämnd.

– Värna naturen och kulturen bättre!
16  mälaröprofiler | 
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Binärdata AB 
0707-139 000
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alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
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Ny 
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Mäklarhuset Ekerö  

BESIKTIGAD

2.460

BESIKTIGAD

Färingsö - Mörby
PRIS/BUD: 1 750 000 kr
BOAREA: 48 kvm + biarea 48 kvm
ADRESS: Mörbyvägen 3

MÄKLARENS BESKRIVNING

dig hela vägen

samma koncept och samma inställning som gav 



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

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

Andra lördagen i oktober välkomnar vi till klas-
sisk oktoberfest på krogen. Vi serverar en speciell 
meny för kvällen och har tömt våra leverantörers 
öl-lager. Boka bord i god tid – 140 platser för mid-
dag och först till kvarn (givetvis finnes plats för 
gäster som endast vill släcka törsten. Umpa-um-
pa-musik och Lederhosen påbjudes...

30 kväll 
OKTOBERFEST

OBS! ABONNERAT 3 OKT!

Grillafton varje söndag

LÖRDAG 10 OKTOBER

Nya öppettider okt-nov:  
mån-tis 11-14, ons-fre 11-sent, lör-sön 12-sent

Välkomna med hela familjen till Halloween-
brunch mellan kl 12-15. Aktiviteter för barnen och 
lugnt och skönt för vuxna. 

Halloweenbrunch 31 okt.

Björkviksvägen  1, Färentuna
Öppet: vard 9 - 18, lörd, sönd 9 - 15

Blommor • Träd • Buskar 
Tillbehör • Café 

Till varje träd 
stödkäpp och 
gnagskydd på 
köpet. 
Värde ca 45:-

Nu är det bra 
tid att plantera 
fruktträd 

Erbjudandena gäller t.o.m. 27/9

Tel. 08-560 425 80 • www.gustavshill.com

An apple 
a day keeps the doctor 

away

Fråga oss gärna 
om beskärning!

Plantera en 
välkomnande 
höstkruka. 
Hos oss hittar du 
samplanterings-
växterna.
Kom och bli 
inspirerad!

Ljung 
4 st för 100:-
Stora plantor av högsta kvalitet. Ord. 39:-/st.

Välkommen till Gustavshill!

Ekeröblomman Mälarö Torg 14

Erbjudandet gäller endast i butik så långt lagret räcker och t o m 4/10 -09.

Två orkidéer för249:– 

18  kultur | 

Raffaele Buonfiglio, som är 
född och uppvuxen i Rom 
är självlärd inom måleri men 
utbildad inom arkitektur. 
Han flyttade till Sverige 1995 
och är sedan 2005 verksam 
som konstnär på heltid med 
ateljé i Danderyd. 

– Mina bilder är starkt 
karaktäriserade av färgens 
sceniska närvaro. Syftet är 
att låta färgen uttrycka sig 

själv och uppenbara all sin 
emotionella och expressiva 
potential. Metoden består i 
att framhäva de individuella 
personligheterna hos bildens 
olika färgobjekt genom att 
avskilja och lyfta dem från ett 
vitt neutralt underlag, och på 
så sätt generera skuggor och 
dynamiska interaktioner, be-
rättar Raffaele Buonfiglio.

Sin offentliga debut gjorde 
Raffaele under Liljevalchs 
vårsalong 2009 men det är på 
Ekebyhovs slottsgaller som 
han för första gången visar ett 
större antal av sina arbeten.

1989 tog konstnärinnan Ker-
stin Kulling initiativet till 
Konstringen efter att ha be-
sökt Österlen och sett kon-
strundan där. Hon bjöd in 
alla konstnärer hon kände till 
på öarna och redan första året 
var det kring 15 stycken som 
ställde ut.

I början var det inte särskilt 
organiserat. De fick kopiera 
de första bladen om utställ-
ning på kommunhuset. De 
första fem åren bestod nät-
verken uteslutande av kvin-
nor. Förste man in blev Per 
Brydolf som arbetar med sil-

versmide och träarbeten. 
Tillsammans med Mar-
gareta Stehr, ordförande i 
Konstringen, var Per en bi-
dragande orsak till att en för-
ändring blev av.

– Organisationen föränd-
rades från att några få gjorde 
det mesta jobbet till att det 
blev ett arbete som alla som 
var med i konstringen gjorde. 
Vi beslutade också att ta med 
sponsorer, berättar Per.

 i Konstring-
en jobbar idag med någon 
del.  Några är ansvariga för 
kontakt med media, ett gäng 
ansvarar för de stora skyl-
tarna, både att göra dem och 
se till att de kommer upp. En 
grupp ansvarar för internet-
sidan, som Per startade för 
några år sedan. 

Det finns egentligen ingen 
lokal som är fel för utställ-
ningen. När Per träffade på 

Kerstin Kulling ställde hon 
ut sina verk på dåvarande 
Konsum i Ekerö centrum vid 
grönsaksdisken. Per själv har 
ställt ut i ett lusthus på sin 
tomt. Några konstnärer öpp-
nar upp sina ateljéer, andra 
ställer ut på restauranger.

 fick de klar-
tecken att ställa ut i Götiska 
tornet i Drottningholmspar-
ken. Många av de som jobbar 
med keramik på Rörby gård 
ställer ut där.  

Mälaröarna är mycket 
konstnärstätt och bredden på 
konstrundan är stor. Under 
de två dagarna visas allt från 
akvarell- och oljemålningar 
till silkscreentryck, bildväv, 
fritt broderi, glas, keramik, 
silversmide och skulptur. 

– Tidigare har Ekerö domi-
nerat. Vi har kämpat för att få 
konstnärer från Färingsö och 
i år är det de som dominerar 
vad gäller spridningen, be-
rättar Per.

 också 
ständigt och har idag när-
mare 80 medlemmar. Varje 
år tar man in två till tre nya 
konstnärer. Sedan ett par år 
tillbaka finns en grupp inom 
konstringen som värderar så-
dana som söker inträde. 

– Det är viktigt för att hålla 
kvalitén. Det här med kvalité 
och konst är naturligtvis väl-

digt svårt. Visst tittar man på 
de konstverk som lämnas in, 
men kvalité bygger mycket 
på sådana saker som att man 
är deltagande och att man 
alltid finns på plats när man 
ställer ut, säger Per. 

 om att göra 
evenemanget större, till en 
kulturvecka på Mälaröarna, 
där man samlar inte bara 
konstnärer utan också övrig 
kultur på öarna. 

Per skrev ett brev om detta 
till kommunen för några år 
sedan men det var ingen som 
nappade. Då Konstringen 
växer i stadig takt, kanske 
även en Mälaröarnas kul-
turvecka så småningom kan 
växa fram. 

Per har inte släppt tanken 
än, men närmast på agendan 
ligger förstås årets konst-
runda 26 och 27 september, 
där sammanlagt 48 konstnä-
rer ställer ut på 31 platser runt 
öarna. Förutom dessa platser 
blir det även en samlingsut-
ställning på Ekebyhovs slott 
med ett exemplar av de ut-
ställande konstnärernas verk 
representerade. Det gemen-
samma temat för i år är att 
varje konstnär tolkar ordet 
”natur” på sitt eget sätt.



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

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN

Bli en nöjd 
IVT kund du också

Ledande i Europa 
Alltid den senaste spetstekniken 

Komplett program 
Exakt rätt värmepump för ditt hus 

Certifierade återförsäljare 
Specialutbildade på värmepumpar av IVT 

Trygga försäkringar 
Tio års kompressorförsäkring på alla 

modeller för privatkunder 

Lång erfarenhet 
Över 300.000 värmepumpar redan 

installerade i svenska hem 

Bra för miljön
 Enda företaget med 

Svanenmärkt värmepump 

Nöjd-Kund-Garanti 
Fördelar och trygghet även 

långt efter köpet 
 

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

www.ivt.se 

EASY CLEAN

EKERÖ FÄRGLAGER

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



En avancerad 
värmepump för 
dig som vill göra 
det riktigt enkelt.

– Ny revolutionerande display
 med användarvänliga menyer

– Styr enkelt förbrukning och 
 gör det lätt att överblicka 
 exempelvis drifttid

– Högeffektiv 
 varmvattenberedning

– Tystgående

– Effektivare än sina föregångare  
 sänker energikostnaden med   
 upp till 80%

Kom till oss, vi är experter på NIBE värmepumpar.

Läs mer om  
NIBE F1245 på  
www.nibe.se/nyhet

NYHET

NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP

EKERÖ
SJÖGRENS VVS-INSTALLATIONER Tel 08-56 03 54 00 

STENHAMRA
WIKMANS VVS AB Tel 08-560 448 83 
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Regeringen satte ner 
foten – på gaspeda-
len – när man beslöt att 
Förbifart Stockholm får 
byggas. Miljöminister (?) 
Carlgren körde rakt över 
Naturvårdsverket som 
visat att Förbifarten stri-
der mot Miljöbalken dvs 
lagen. Det viktigaste (för 
Carlgren) är att trafiken får 
fortsätta att öka.

Han knuffade undan Riks-
antikvarieämbetet som anser 
att den unika kulturmiljön 
på södra Lovö kommer att 
skadas – fastän Vägverket 
ska undvika skador så gott 
det går. Han vräkte smutsigt 
vatten över dem som har 
ansvaret för att Mälarens 

vatten kan renas till dricks-
vatten för mer än 1 miljon 
människor. Han blåste ut ett 
avgasmoln över myndighe-
ter som varnar för skadliga 
luftföroreningar för alla som 
ska köra i de 17 km långa 
tunnlarna och för vad som 
kan hända vid trafikolyckor 
i tunnlarna – de som drabbas 
får försöka hinna upp om de 
kan. Riskerna för att Lovö 
kyrka hamnar på sned när 
grundvattnet sänks nämndes 
inte alls.  Men förr eller senare 
stoppas säkert regeringens 
vårdslösa, allmänfarliga och 
jättedyra framfart av rege-
ringsrätten, av väljarna, av 
EU-direktiv eller av interna-
tionella påtryckningar.
För det är inte bara kultur-, 

miljö- och friluftsintressen 
på Lovö som skulle drabbas 
om Förbifarten byggs, det 
skulle också öka klimatpro-
blemen. Och redan reger-
ingsbeslutet gör ju att minist-
rarna Reinfeldt och Carlgren 
tappar sin trovärdighet inför 
klimatförhandlingarna i 
Köpenhamn i december. 
Naturen går inte att lura med 
snorhala formuleringar. Det 
är inte med motorvägar som 
ökar trafiken och utsläppen 
som man löser klimatproble-
men – man förvärrar dem. I 
Köpenhamn kommer man 
att påminnas om sagan om 
kejsarens nya kläder och 
se vem som är naken. Förr 
eller senare kommer även en 
svensk regering tvingas att 

välja lösningar som gör att 
andelen kollektivtrafik ökar. 
Det finns ju redan förslag. 

Vad skulle hända om 
Förbifartsbygget inte kan 
stoppas? För Mälaröborna 
blir det fotbroms och kryp-
körning som gäller. Man 
kommer under byggtiden 
– kanske åtta år, att få sitta 
i mycket längre bilköer än 
idag, förbi arbetsplatserna, 
i buller, damm och avgaser 
från arbetsmaskiner och 
stenkrossar. Om tunnelbyg-
get drabbas av svåra sprick-
zoner och vattenläckage 
kan det ta längre tid. När blir 
tunneln under Hallandsåsen 
färdig? Och om Förbifarten 
öppnas för trafik kommer 
trafiken på Ekerövägen att 

öka kraftigt, som alltid när 
fler tycker att det är dags att 
ta ut bilen. Det blir nya långa 
köer! Frågan är bara vart 
man kommer. Svaret står i 
regeringsbeslutet: ”Förbifart 
Stockholm ger även möj-
lighet att styra Mälaröarnas 
trafik så att trafikbelastningen 
vid Drottningholm kan 
dämpas.” Blir det en vägbom 
före Drottningholm som 
tvingar bilisterna att köra 
ner i tunnlarna söder ut eller 
norr ut till nya köer på E4-ans 
infarter till Stockholm? 

Naturen går inte att lura
med snorhala formuleringar!

Regeringen gav nyligen besked om att kommunerna 
kommer att få ett tillskott på 7 miljarder kronor för 
2010. Det uttalade syftet med satsningen är att stötta 
sysselsättningen i välfärdens kärna. Att satsningen 
presenterades på en skola, kan ses som en illustra-
tion av detta. Från Lärarförbundets sida välkomnar 
vi beskedet eftersom ökade resurser till skolan är 
precis vad vi krävt inom ramen för vår nationella 
kampanj – ”Låt inte barnen betala krisen!”. Vi menar 
att det bästa man kan göra i ett krisläge är att satsa på 

skolan. En utebliven satsning på skolan kan på längre 
sikt kosta mycket pengar medan tidiga satsningar är 
kloka framtidsinvesteringar. 

De medel som nu tillförs Ekerö kommun innebär 
18 770 402 kronor. Lärarförbundet har beräknat hur 
många lärartjänster det motsvarar om hälften av 
medlen används till lärare. I vår kommun skulle det 
innebära 21 lärartjänster. Vi menar att det med tanke 
på regeringens syfte med satsningen är högst rimligt 
att minst hälften – och gärna mer satsas på skolan. 

Våra frågor till kommunledningen i Ekerö kommun 
är därför:

kunskap så att det kommer eleverna till del?

skolan?
Nu är det upp till bevis!

ty
ck
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ACTION
28 sept-11 okt på Ekerö Bibliotek 

KLIMAT

KLIMATMAT – LÅT ÅRSTID-
ERNA INSPIRERA TILL EN 
OMVÄXLANDE OCH LÄCKER
MATLAGNING
Torsdag 1 oktober 19.00 
Biblioteket i Ekerö centrum       
P1:s gästkock och författaren 
till ”Majas klimatmat” 
berättar och erbjuder klimat-
smarta smakprover för 
20 kr/portion. Boka biljett/
smakprov senast tis 29 sept.

BLI ENERGISMART OCH VAD 
GÖR DU UTAN GLÖDLAMPAN!

Tisdag 29 september 19.00 
Biblioteket i Ekerö centrum  

Måndag 5 oktober 18.00
Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra 
Energi- och klimatråd-
givningen ger råd och tips.

www.trarydfonster.se

Kampanj på 
fönster och
fönsterdörrar!

JUST NU!

Erbjudandet 
gäller 
veckorna
38-40

20% 
rabatt

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

tappsundssag@telia.com

Tel. 08-560 311 35
08-560 307 20 

Fax: 08-560 311 45 

Erbjudandet  
gäller  
veckorna  
38-40

Erbjudandet gäller t.o.m 3 oktober.



Vi har flyttat ini ny lokal i Centrum (Oriflame-huset)!

Psst! Vi säljer även presentkort, 
och snart är det jul igen...

ETTÅRSJUBILEUM
11 OKTOBER 2009 
 

Under det gångna året har vi hjälpt flera hundra 
Ekeröelever på sin väg mot körkortet... Grattis säger 
vi till dem som nu har sitt körkort och till dig som 
ännu inte tagit ditt körkort – varmt välkommen! 
Söndagen den 11 oktober firar vi ettårsjubileum och 
bjuder därför in till 

ÖPPET HUS
Kom in på en kopp kaffe så kan vi prata om just 
din väg till körkortet och när du ändå är här kan du 
passa på att köpa något ur vår prislista – allt från en 
körkortsbok till hela din utbildning – till oslagbara:
   25  % RABATT!  

(Erbjudandet gäller 
endast 11/10 -09 och  
ej redan rabatterade 
paket)

Vi upprepar fjolårets succé!

I Ekerö kommun  nns skolor där fönster rasar in, 
där toaletterna är slitna och stinker och där 
skolbarn sitter i baracker som en nödlösning. 

I alliansens Sverige trycker moderatledningen 
på sina lokala företrädare så att de ska 

värna ”välfärdens kärna”. 

Öpartiet håller med Reinfeldt.  I svåra ekonomiska 
tider måste politikerna värna välfärdsverksamheter 

som skola, vård och omsorg.  Att underhålla 
våra skolor och att prioritera äldreboendet i 

Stenhamra är långt viktigare än att bygga ett badhus.

Nu tar Öpartiet sikte på 2010.
Det behövs verkligen en ny 

politisk kultur i Ekerö! 

Peter, varför lyssnar 
du inte på Reinfeldt?

Är du också intresserad av en ny politisk kultur i Ekerö? 
Ta kontakt med Öpartiet, e-post info@opartiet.se
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För en tid sedan fick vi 
beskedet att svenska 
regeringen efter tillåtlig-
hetsprövning beslutat att 
ge tillstånd till Förbifart 
Stockholm. För oss 
Centerpartister i Ekerö 
kommun är detta en stor 
besvikelse. Mälaröcentern 
har under alla år detta pro-
jekt diskuterats, oavsett om 
det kallats Kungshattsleden, 
Västerleden eller 
Nordsydlig förbindelse,  
kämpat för ett bevarande 
av Lovös unika kulturland-
skap. 

I massmedia beskrev 
de två Centerstatsråden 
Andreas Carlgren och Åsa 
Torstensson Förbifarten 
som ett stort miljöprojekt.  
För oss Centerpartister på 
Mälaröarna som under 15 
år kämpat mot en trafikled 
över Lovö känns statsrådens 
argument mer som poli-
tisk retorik än en allvarligt 
menad ståndpunkt. Då stod 
miljöministern tillsammans 
med oss och lovade att med 
alla lagliga medel kämpa 
mot Västerleden. 

Att detta gigantiska tra-
fikprojekt skulle kunna vara 
ett miljöprojekt när det 

innebär ökad trafik, ökade 
utsläpp och en påtaglig 
skada på både världsarvet 
Drottningholm och Lovös 
kulturlandskap av riksin-
tresse är politiskt hyckleri.  
Därtill kommer en gigantisk 
miljöförstöring med stora 
framkomlighetsstörningar, 
buller och damm under en 
8-10 år lång byggnadstid. De 
medborgare som bor eller 
har sin arbetsplats i Ekerö 
kommun drabbas av detta. 

Om man dessutom lägger 
till det exploateringstryck 
som automatiskt kommer 
med den 6-filiga motor-
vägen och de stora trafik-
rondellerna på ett tidigare 
välbevarat Lovö samt hotet 
mot Ekerös gröna kilar så 
accentueras hyckleriet om 
att detta är ett miljöprojekt. 

Sanningen är ju att de andra 
alternativen till Förbifarten, 
Diagonal Ulvsunda och 
Kombinationsalternativt, 
aldrig utretts på ett seriöst 
sätt. Vägverket har satt sin 
agenda tillsammans med 
stadsplanerare i Stockholm 
stad och länsstyrelsen i 
Stockholm svängde 180 
grader efter bytet av lands-
hövding. Det har varit 

bestämt från början att 
leden skulle byggas över 
Mälaröarna och utred-
ningen har anpassats till 
detta. 

Ekerö kommun har suttit 
i en gisslansituation gen-
temot Vägverket. Ingen 
förbifart – ingen fyrfilig väg 
(261) till Ekerö. Idag känns 
det osäkert om Vägverket 
kommer att stå vid sitt ord 
och bygga om Ekerövägen i 
enlighet med det avtal som 
tecknats mellan kommunen 
och Vägverket.

Frågan om Förbifartens 
vara eller icke vara är ännu 
inte slutgiltigt avgjord. 
Överklagningar av beslu-
tet är att vänta och detta 
kommer att försena, eller i 
bästa fall stoppa projektet. 
Under tiden skenar kostna-
derna. 

Vårt råd till alla Ekeröbor 
är att fortsätta att kämpa för 
en fyrfilig väg till Ekerö. 

 

Stipendium i kampen mot våld och främlingsfientlighet 
Ekerö kommun har inrättat ett pris/stipendium som kan utdelas till barn, vuxna, ung-
domar, skolklasser, vuxna, företag och ideella organisationer. Stipendiet kan även 
utdelas till kommunalt anställda för extraordinära insatser. 

Pris delas ut som uppmuntran för en genomförd insats/arbete mot våld, vandalisering 
och främlingsfientlighet. 

Stipendium delas ut för något som stipendiaten/erna avser genomföra i kampen mot 
våld, vandalisering och främlingsfientlighet. 

Priset/stipendiet uppgår till 10 000 kronor och kan delas mellan olika mottagare.

Information om regler för priset/stipendiet finns på www.ekero.se 

Ansökan om priset/stipendiet eller förslag till stipendiater ska skickas/lämnas till: 
Barn- och ungdomsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö senast den 31 oktober 2009.

Upplysningar om stipendiet kan lämnas av Ida Malmborg 08-560 391 49

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Alkolås / Alkotest
Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen använder!
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Distriktsmästartitel till Ekerö

PONNYHOPPNING |

 I tuff konkurrens från hela Stockholms distrikt, efter två tuffa om-
hoppningar, stod det klart att Ekerö och  Kärsgatans ridsällskap fått 
en distriktsmästare. 
Karin Törnell som tävlade på Miss Eila representerade också Kärs-
gatans ridsällskap. Hon fick tyvärr ett förargligt nedslag
i grundomgången och slutade på sjunde plats.                                                

Ny wrestlingförening 
WRESTLING |

Det var nio perso-
ner, ungdomar och 
vuxna som åkte till 
tävlingen i Västerås. 
Henrik Axman kom 
trea och Johannes 
Netz placerade sig 
på fjärdeplats. 

– Tävlingen gjor-
des mot erfarna 
motståndare, så vi är 
mycket nöjda med 
placeringarna, säger 
gruppens tränare, 
Fredrik Lilja som 
också hjälpt ung-
domarna att bilda föreningen Team Oakyard. 

Träningen kommer att ske på Träkvista fritidsgård då ungdoms-
verksamheten är stängd. Submission wrestling är en modern hy-
bridkampsport. Förenklat går sporten ut på att tvinga sin motstån-
dare att ge upp utan att använda sparkar eller slag. Grepp, kast och 
lås är tillåtna.
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HOCKEY | drar 
igång hockeyfritids i Vi-
kingahallen, under perioden 
vecka 41-51 med uppehåll 
under höstlovet vecka 44.  

Måndag till fredag mellan 
klockan 14 och 17 kommer 
minst två hand-ledare att 
finnas på plats för att ordna 
mellanmål, hjälpa till med 
läxor, knyta skridskor och 
låna ut utrustning.Det blir 
ingen organiserad träning på 
isen. 

Hockeyfritids är öppet för 
alla födda 1997-2001 och är 
gratis för deltagarna under 
testperioden fram till jul. 
Under höstlovet gästspelar 
Ragges hockeyskola med 
höstläger i Vikingahallen. 
Huvudinstruktör är Roger 
”Ragge” Johansson från Fär-
jestads IK

                                       Foto:Gunnar Lilja

                                    

SPORT |

Skå IK bildades 1934 och hade vid starten 34 
medlemmar. Idag har klubben cirka 2000 
medlemmar varav 1400 utövare inom sju 
olika sektioner. 

Vid familjedagen den 5 september deltog 
Skå IKs alla sektioner med uppvisning av 
sina idrotter. Under dagen fanns också en rad 
prova-på-aktiviteter så som brottning, inne-
bandy, bordtennis och ishockey.

– En sådan här dag blir som ett kitt i för-

eningen när alla jobbar tillsammans. Annars 
jobbar vi sektionsvis, säger Eva Liljeros, ord-
förande i Skå IKs hockeysektion.

 på Derby i herrfotboll di-
vision 4 mellan Skå IK och Ekerö IK. Det såg 
ljust ut till en början för Skå som höll emot 
länge, men matchen slutade med 2-0 till 
Ekerö IK.

Frånsett förlusten, blev det en lyckad till-
ställning för Skå IK i strålande solsken.

Skå IK 75-årsjubilerade med familjefest

                                                   Foto: Ove Westerberg                              Foto: Ove Westerberg
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Torsdagar t o m 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 Kultur

Söndagar t o m 20/12  
kl 13, 14  och 15 
Knattebio
Bio för de små. Barnens eget 
bibliotek, Stenhamra C
Fri entré! 
Arr: Ekerö Kultur

T o m 30/10
Mjuka och hårda sparbössor 
– en konstutställning
Konstnären Katrin 
Rosemaysdotter tillsammans med 
Konstmakarna ställer ut mjuka 
och hårda sparmössor.
Plats: Handelsbanken Ekerö, 
Ekerö C

21/9-17/10
Kerstin Thorvall – teckningar 
och akvareller
Vernissage måndagen den 21/9 
kl 18-20. 
Vännen Tony Hagberg berättar 
om människan och konstnären 
Kerstin Thorvall.
Försäljning av både böcker och 
konst. Förfriskningar. 
Galleri Utkiken, Kulturhuset, 
Ekerö C. 
Arr: Ekerö Kultur

Lördag 26/9 och söndag 27/9 kl 
11-18
KonstRingen 
som består av konstnärer och 
konsthantverkare som arrangerar 
utställningar runtom i Ekerö kom-
mun. En samlingsutställning visas 
på Ekebyhovs slott. Karta finns 
att ladda ner från 
www.konstringen.se, samt på 
biblioteket, affärer m fl. 

Fredagar 2/10-27/11 kl 10
Sagostunder 
Kom och träffa Guldlock, 
Bockarna Bruse och alla andra 
som bor i sagoskogen
För alla från 3 år
Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C. 
Arr: Ekerö Kultur

Måndagar 5/10-30/11 
kl 18-19.30
Pysselmåndagar med Emelie
Pärlor, måla muggar, pärlplattor 
och massor av annat pyssel
Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C. 
Arr: Ekerö Kultur

Torsdag 8 oktober kl 19 
Skamlösa förbindelser av Kerstin 
Thorvall
En intim och lustfylld kabaréföre-
ställning om kärlek.
Medverkande Annika Augustsson 
med musiker.
Regi Johanna Wilk.
Biblioteket, Kulturhuset, Ekerö C

Platsbiljetter 
finns att 
hämta på 
Biblioteket 
eller En 
annan 
Bokhandel 
fr o m 21 
september. 
Boka också 
på 
biljettreservation@ekero.se 
Läs mer om föreställningen på 
www.ekero.se/evenemang 
Arr: Ekerö Kultur 

Lördag 10/10 kl 16
Mämus 40 år – Jubileumskonsert 
Mälaröarnas Musiksällskap, 
Mämus, firar genom en stor kon-
sert med musik av Dvorak och 
Stenhammar. 
Dirigent Jonas Dominique. Karin 
Renberg sjunger tre egna melo-
dier i arrangemang av Jonas 
Dominique ackompanjerad av 
symfoniorkestern. 
A Jazz Quintet spelar 50- och 
60-talsjazz.
Plats: Mälarökyrkan, Ekerö C
Entré: 60 kr vuxna, 20 kr ungdo-
mar t o m 18 år
Arr: Mämus

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

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik och försäkringar. 

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

och har jour dygnet runt.

Vi finns, om du behöver oss

Brommaplan 420, Bromma

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

 

KLOCKAREBOLAGET

BEGRAVNINGSBYRÅ AB

Brommaplan
Hans Melander
Tel. 26 81 10

Kunskap – Erfarenhet – Omtanke

¢
 

¢ 

Vecka 39 

MÅNDAG 21 SEP. 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM  
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 24 SEP. 
STENHAMRA  
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch  
 
Kl. 19 Mässa i  
Timmermannes kapell 
Gunvor Johnsson 
 
Kl. 19.30  
Lekmannakåren 
”Den poetiska Eddan och 
Bibeln” 
Gunvro Johnsson och 
Maie Olsson 

SÖNDAG 27 SEP. 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Torger Torgerson 
 

Vecka 40 

MÅNDAG 28 SEP. 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM  
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 1 OKT. 
STENHAMRA  
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch  

SÖNDAG 4 OKT. 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11 Gudstjänst för Stora 
& Små 
Gunvor Johnsson 
Barnkören 

Vecka 41 

MÅNDAG 5 OKT. 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM  
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TORSDAG 8 OKT. 
STENHAMRA  
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12.00 Sopplunch 

SÖNDAG 11 OKT. 
HERMAN PALMSALEN 
Kl. 12 
Skördegudstjänst 
Gunvor Johnsson 
Färingsö Kyrkokör 
 

Kl. 13 Höstbuffé 
auktion på frukt, bär, grön-
saker och hembakat bröd. 
 

Under dagen pågår även 
en bildutställning av Johan 
Bohman i Herman Palm-
salen med texter av Bo 
Setterlind.  

Kl. 10-15 Loppmarknad 
i Församlingsgården 
Behållningen går till 
Svenska kyrkans interna-
tionella arbete- 
Rent vatten 
 

www.svenskakyrkan.se/faringso 

Vill du sjunga i höst!
Helgkurser 

Utveckla Dig själv som artist
En utmanande resa mellan 

kropp och röst, med två yrkes-
verksamma artister som lärare.

www.blacklakemusic.sebl kl k i

Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna 
Familjerätt och Arvsrätt

Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42

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

Däckspecialisten!
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Birgitta Ehrnlund och 
Lars Erik Eriksson gifte 

sig i Ekerö kyrka 
den 15 augusti 2009.
Med på bilden är barn 

och barnbarn.

Vår kära
Mor

Farmor
Gammelfarmor

Anhild 
Skogman
*  30 oktober 1913

 ✝ 2 september 2009

Olle  Anita
Joel  Johan

med familjer
Gunnar  Eva

Åsa  Anna  Anders
med familjer

Din vandring blev lång 
och ljus. 

Med ständig omsorg, evig 
kärlek till alla omkring dig,
 en trygg glädje i livets alla 

sorger och ett varmt ljus 
i alla mörker. 

Hos dig bodde en obändig 
styrka av oreserverad 

kärlek till livet. 
____________________  

Begravningen äger rum i 
Ekerö kyrka torsdagen den 

24 september klockan 11:00. 
Efter akten inbjuds till 

minnesstund. 
Varmt tack till personalen 

på Violen, Kullen, 
för er varma och ömsinta 

omvårdnad.
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Tel: 08-25
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2
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Rätt väderkläder på Robust
från Didriksons, Ticket2Heaven

och Lassie

Rörläggarvägen 30-32, Bromma * www.robustbarn.se

10% mälarörabatt på hela sortimentet!
Ta med annonsen till butiken.
Gäller vid ett köptillfälle / kund.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden

malaro.com



fre 2 okt 10-16 på Stora Blå
20 min AGE-smart behandling 250 kr

AGE-smart dag  

560 406 00

Vid köp av två 
AGE-smart 
produkter får du 
Din behandling!
 (Facemapping ingår)

  
              
                Foto: Kenneth Bengtsson                    Foto: Ewa Linnros

                         Foto: Ove Westerberg 
   

 
 

                                 Foto: Ewa Linnros  
                                    Foto: Bernt Malmros

  
                                          Foto: Ewa Linnros

HYR GOLVSLIP!
Slipa dina golv själv, hyr 
utrustningen av oss! Det 
är lättare än du tror att 
få fräscha golv. Vi har 
allt du behöver, oavsett 
om du väljer lack, olja 
eller hårdvaxolja. Du får 
råd och tips av kunnig 
personal.

Färentunavägen 65 (Färingsö Trä) 
08-560 247 80    www.mgrental.se

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00

Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Ring Lena Holst 070-582 41 32 
eller Stig Marklund 070-672 4141

 
Kom gärna till vårt möte 
söndagen den 11 oktober 

kl 16.00-18.30

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

Today
Tomorrow
Toyota

Världens mest avancerade miljöbil är här. 
Följ med.

VÄLKOMMEN IN

 FÖR EN PROVTUR.

Nya Prius är fylld av innovationer  som gör den 
snålare, rymligare, starkare och roligare att 
köra. Den avan-
cerade hybridtekniken har vidareutvecklats 
och ger mer kraft men ännu lägre bränsleför-
brukning, 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!

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 TILLKOM-
MER . EFFEK TIV R ÄNTA 4,83 %. SJÄLVRISKREDUCERING PÅ 
VAGNSK A DEG A R A NTIN ING Å R FÖR PRI VATPER SONER . 
BR Ä NSLEFÖR BRUK NING VID BL A NDA D KÖRNING: FR Å N 3,9 
L /10 0 K M . UT SL Ä PP CO2 VID BL A NDA D KÖRNING: FR Å N 89 
G/K M . MIL JÖK L A SS H Y BRID. BIL EN PÅ BILDEN K A N VA R A 
E X TR AUTRUS TA D.

 21 SEPTEMBER 2009   |  öarna 25



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

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

föreningsresor, idrottsresor 
och företagsresor.

För offert:
www.adelsobuss.se

Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag 

med miljön i tanken!

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR

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

VÄLLINGBY
Välskötta begagnade bilar

Testade – Garanti – Avbetalning

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

Tel: 0704-53 96 62 
Välkomna Kattis!

Ring 
för tids-
 bokning 
kl 9-20! 

●   Hälsokost  ●   Frisör
●   Massage  ●   SPA
●   Ansiktszonterapi 

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

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

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

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

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

Alldeles intill Ekerö Centrum!

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

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

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

STOR RABATT 30 % på EU-moped förarbevis

KÖRKORT
Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1

moped förarbevismoped förarbevis

Vi har flyttat in

i ny lokal i Centrum 

(Oriflame-huset)!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

Inga dator 
frågor är 
dumma

Tappens Rör AB
Peter Söderstedt

0708-38 05 73
Det är jag som säljer och  

installerar Värmebaronen.

www.varmebaronen.se

Elomax
Bästa valet för 
värmepump och 
solfångare!

På Gällstaö utsätts en båt 
för skadegörelse samt stöld av propeller 
och flytvästar.

 Registreringsskyltar stjäls 
från en bil på infartsparkeringen på Te-
gelbruksvägen.

En misshandel sker i 
Stenhamra centrum. De inblandade är 
ungdomar.

Fårhagsplan blir en busskur utsatt 
för skadegörelse

Ekerö kommun får flera registrerings-
skyltar stulna från sina bilar.

Träkvista lämnar en falsk-
skyltad bil stationen utan att betala för 
bensinen.

En brand utbryter i 
Svartsjö. Ingen misstanke om brott.

Ekerö cen-
trum av en okänd man som ringer på 
hennes dörr.

Larm inkommer till 
-

son befinner sig i vattnet under Tapp-
strömsbron
person i vattenbrynet och förs med am-
bulans till sjukhus. 

Svanhagen. En bil kör 
in i en elstolpe.

kring Pråmvägen och för oväsen.

om två motorcyklar som kappkör i höjd 
med Drottningholm.

stöld av registreringsskyltar på Ekerö.
Eke-

byhovsvägen.

busshållplatsen vid Svartsjö slott. Poli-
sen åker dit och avvisar dem.

Från Ekebyhovssko-
lan stjäls en cykel.

-
Ekerö cen-

trum.
Ekerö urartar. Fö-

remål stjäls och utemöbler blir sönders-
lagna.

Lindö tunnel
skadas och förs till sjukhus. Både brand-
försvaret och polisen deltar i räddnings-
arbetet och att leda trafiken runt tunneln 
på den gamla vägsträckningen.

Svart-
sjöanstalten.

Färingsö blir en svets stulen.

Ploglandsvägen.

-
hus i Björkvik.

Glödbrand vid roten på 
ett träd vid Ekebyhovs slott. Brandför-
svaret släcker med vattenkannor.

klubblokal på Ekerö.
Ekebyhovs förskola utsätts för skade-

görelse. En kundvagn kastas genom ett 
fönster bland annat.

Färjestaden.
Drottningholms slottskyrka sker 

ett inbrott i en bil. En handväska och en 
ryggsäck blir bytet.

Lönnviksvägen, Ekerö som släcks med 
vatten av brandförsvaret.

Fä-
rentuna. En ruta i verandadörren har 
krossats och ett skåp har brutits upp.

polisen och anmäler att en mc-förare kör 
vårdslöst i Svartsjö och är misstänkt på-
verkad.

bildörr i Ekebyhov och kontaktar poli-
sen som informerar bilägaren.

Färjesta-
den.

Kärsön. Bakrutan har 
krossats och en väska stulits.

Uppgårdsskolan stjäls en klocka ur 

Drottningholms 
slott.

Troxhammar  blir kläder stulna vid 
ett butiksinbrott.

En privatperson anmä-
ler att en älg med brutna ben har setts i 
Skå. Ärendet överlämnas till viltvår-
dare.

Skå.

parkerad på Tegelbruksvägen.

Ekebyhovs slott.
-

se vid Kanton
däcken, tillfogat plåt och lackskador och 
stulit verktyg.

Munsö driver en båt utan motor. Ären-
det överlämnas till sjöpolisen.

Kurön anmäls en väska stulen.

person på Lovön som anmäler bristande 
tillsyn av hund.

I Träkvista befinner 
-

ungdom.

på Skytteholm.

i Ekerö centrum.
Färentuna omhändertas ytterligare 

en rattfyllerist.

På Ekerövägen blir ett 
vildsvin påkört.
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Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

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

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

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

På Atmos har vi maskinerna 
som gör jobbet roligt! 

08-560 377 66 
Bryggavägen125

www.atmosexpo.se 

Maskinuthyrning
&

Försäljning

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!

WMR
Bil & Maskin

Service & rep av 
bilar & maskiner

Däck & Fälg försäljning
Specialitet: 

Amerikanska bilar & Däck

Sättra Gård Adelsö
www.wmr-adelso.com

560 521 00, 070-202 90 19

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

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

I samarbete med samtliga 
försäkringsbolag

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR  

● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER

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

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

¢¢ 

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

 

Brandskyddsbutiken 
08 - 560 354 09 

Köp ditt brandskydd på nätet 
 

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik 

Ekerö 
Farmartjänst AB 

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

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

Innehar F-skattsedel  



Läge för förändring?

Är du kär i en ny bostad?

”1-2 -3 
Såld!”

 Varmt välkommen. 

MARTIN, AMELIE, CAROLA, KARIN, LINDA OCH ELIZABETH

FÄRINGSÖ SKÅ
8 ROK, 267 + 231 KVM

Sjöutsikt o söderläge! Stor härlig
villa m endast några minuters
promenad till bad m brygga o
sandstrand. Byggår 1936 +
1981. Idag har huset 5 sovrum, 3
sällskapsrum o stora bra
biutrymmen, bra möjlighet till
annan disponering. Öppen spis o
stort skafferi i köket. Braskamin i
vardagsrum. Två duschrum varav
det ena nytt -08. Pelletspanna o
luftvärmepump. Stor balkong i
husets vinkel m vacker vidsträckt
utsikt o sjöutsikt mot Mälaren.
Två altaner. Plan lättskött tomt,
1.894 kvm. Fastigheten är
belägen på södra Färingsö endast
ca 25 min från Brommaplan.

PRIS 4 450 000 kr/bud.
Höglunda.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 66942 till 71122
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EKERÖ NÄRLUNDA
4 ROK, 117 KVM

1-plans villa med vidbyggt
garage! Fastigheten har ett lugnt
vackert läge men också centralt
då det är gångavstånd till Ekerö
C, flera skolor, buss och bad. 3
bra sovrum, kök med matplats
och vit köksinredning,
vardagsrum med braskamin och
utgång till stor altan under tak.
Bergvärme. Visst moderniserings/
renoveringsbehov. Insynsskyddad
och mycket vacker blomstrande
och uppvuxen trädgårdstomt,
938 kvm.

PRIS 2 475 000 kr/bud.
Pomonavägen 10.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 60304 till 71122
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EKERÖ TRÄKVISTA
7 ROK, 185 KVM

Unikt hus i tätort! Under åren har
huset växt till ca 185 kvm m
spännande tillbyggnader som
gjort att huset har fått sin
speciella prägel. Nytt påkostat
kök o nya helkaklade badrum av
hög kvalitet. På ovanvåningen
finns 3 bra sovrum m öppet upp
till nock o synliga takbjälkar. Nya
massiva trägolv samt nya
klinkergolv m vattenburen
golvvärme. Nytt yttertak.
Fantastiskt trädgård anlagd av
trädgårdsmästare! Fruktträd o
härliga rabatter o stor lekvänlig
gräsmatta. Stort trädäck under
tak. Soligt syd-/ västläge. Garage
m förrådsdel och friggebod.

PRIS 3 475 000 kr/bud.
Träkvista Bygata 1.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 67797 till 71122
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EKERÖ ÄLVNÄS
7 ROK, 208 KVM

Generös o exlusiv villa m fokus på
ytor för social samvaro, öppen
planlösning o högt i tak. Matsal o
vardagsrum i fil m ryggåstak o
braskamin. Från matsalen når
man vardagsrummet via halv-
trappan i ek som sträcker sig
genom hela husets bredd. Kök m
kvalitetsluckor i ek, bänkskivor i
kalksten o aluminium vitvaror, 2
stilrena helkaklade badrum. 4 bra
sovrum varav ett master bedroom
om ca 30 kvm m stort burspråk m
fönster från golv till tak samt eget
badrum. Unikt för huset är de
många trädäck som finns runt
huset. Ca 200 m till båt- /
båtplats. Sjöglimt. Tomt 1.501.

PRIS 6 995 000 kr/bud.
Sidensvansvägen 14.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 67637 till 71122

EKERÖ EKUDDEN
4 ROK, 103,5 KVM

Äntligen en 4:a m bästa
planlösningen! Mycket trevligt o
ljust radhus m bra solläge.
Inhägnad grön täppa vid entrén o
uteplats m fm-sol. Skyddad
uteplats och trädgård med em-sol
på baksidan. Renoverat trivsamt
kök m vit inredning o
ekbänkskivor, skifferdetaljer o
moderna tapeter. Nyrenoverat
helkaklat duschrum av hög
kvalitet. 3 bra sovrum, 2 dusch-/
badrum, stort ljust vardagsrum
med förråd. Stabil förening m
bergvärme.

PRIS 1 175 000 kr/bud.
AVGIFT 6 848 kr/månad
Ekuddsvägen 18 H.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 67244 till 71122

MUNSÖ
SÖDERBACKEN
4 ROK, 104,9 KVM

Gavelradhus med högt fritt läge
och utsikt över åker och äng.
Mysig grön täppa med bra solläge
och två uteplatser. Vardagsrum i
öppen planlösning mot kök och
matplats. 3 ljusa sovrum på
nedervåningen, 2 bad/duschrum
samt separat tvättstuga/groventré.
Förråd på entrésidan samt garage
i länga ingår i avgiften. Naturen
och strövområden runt hörnet och
gångavstånd till busshållplats.
Trivsam förening med enbart 24
lägenheter. Här trivs
barnfamiljen!

PRIS 350 000 kr/bud.
AVGIFT 7 236 kr/månad
Söderbacksvägen 41.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 67243 till 71122

VILLOR

BORÄTTER

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