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Vi administrerar rotavdrag!
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Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

Ny biltvätt 
Öppet till 24.00

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

Julbord 
från 1:a Advent

Lördagar och söndagar. Start lördag 28/11
Se sidan 16

Bröllop, Festvåning, 
Företagsfester, Catering m.m.

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



Med kvalitetsglas från

Legitimerad optiker  ●  Kontaktlinser  ●   Terminalglasögon  ●  Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar  ●   Synhjälpmedel  ●  Snabba leveranser  ●  Egen verkstad
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Kontaktlinser
Priser som på nätet?!

160:-/30 st

550:-/6-pack 430:-/6-pack

229:-/30 st

Proclear 1 dayFocus Dailies

BiofinityPure Vision
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Specialvisning!

Lördag 28/11möter 
du modeexperten 
Theo från bl.a Prada, 
DKNY mfl märken.
Mingla med oss mellan 10 och 15 

Synundersökning 50 % rabatt  Ord. 290:-

#

 (Gäller tom 31/12-09, kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. Glasrabatten gäller vid köp av kompletta par.) 

Kan ej kombineras 
med andra rabatter.

Bokar du dina glasögon under dagen får du 25 % 
rabatt på glasen

¢¢ 

¢¢ 
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Fast pris 3 400 000:-
Boyta 96 kvm
Avgift 3.296:-/mån inkl telefon,data och TV. exkl
drift

Inflyttning: Enl köpares önskemål
Adress: Strandskogsvägen 13
Visning den 22/11 kl 12.00-13.00

Fin BRF-enplansvilla, som ritats särskilt för dig som är +55. Här bor du bekvämt på 96 väldisponerade
kvm med gott om utrymme för umgänge. Lättskött hur med en extra gäst WC.
På fina lättskötta tomter, svagt sluttande mot nya Mälarviken, har husen placerats med stora fönster och
en härlig utsikt över sjön.Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1869.

4:a Ekerö Sandudden

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

Adress: Strandskogsvägen 1
Visning 22/11 kl 12.00-13.00

Extrautrustad Brf-enplansvilla, som ritats särskilt för dig som är +55. Här bor du bekvämt på 96
väldisponerade kvm med gott om utrymme för umgänge. På fina tomter, svagt sluttande mot nya
Mälarviken, har husen placerats med stora fönster som öppnas upp mot en härlig utsikt över sjön.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1959.

4:a Ekerö Sandudden

Utgångspris 3 350 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 129 kvm, biyta 110 kvm
Tomt 691 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1973
Adress: Fantholmsvägen 5
Visas sön 22/11 13.30-14.30

Charmigt 70-talshus med mycket yta. Entréplan med 4 st sovrum, kök, matplats och ett stort och luftigt
vardagsrum. Utgång via vardagsrummet till rymlig skyddad altan med infravärme. Gångavstånd till skola,
dagis, bussar, Träkvista torg, båtplats och båtklubb. Vidbyggt stort garage. Mycket förvaring!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1716.

Ekerö Träkvista

Utgångspris 5 500 000:-
7 rok, varav 4 sovrum
Boyta 171 kvm, biyta 174 kvm

Tomt 1 422 kvm trädgårdstomt
Byggt 1981
Adress: Kämpabacken 7

Gedigen och välbyggd 1-plansvilla med hel källarvåning, belägen på vacker hörntomt som gränsar till
allmänning. Generösa och trevliga sällskapsytor. Stor altan i soligt söderläge och uteplats med skön
morgonsol. Relaxavdelning med bastu. Kontorsdel med egen ingång. Vidbyggt dubbelgarage och bra
förrådsutrymmen. Gångavstånd till bad och båtklubb. Ring för visning! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2013.

Ekerö Sommarstad

Acceptpris 350 000:-
Tomt 1 125 kvm Naturtomt
Adress: Göholmen
Åk gärna förbi själva och titta!

Härlig tomt med högt sjönära läge på lugna o
fridfulla Göholmen. Gemensam bad- och båt-
brygga. Förhandsbesked på fritidshus har funnits.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1543.

Färentuna Göholmen

Utgångspris 2 250 000:-
Tomt 930 kvm Bergstomt
Adress: Utsiktsvägen 4

Med unikt läge på Gällstaö ligger denna bergs-
tomt m sjöutsikt i flera väderstreck. Ligger m ett
högt soligt läge. Gångavst till badpl, dagis, buss o
vackra promenadstråk. Tel: 08-564 109 80.

Ekerö Gällstaö
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KOMMUNEN |

Socialdemokraterna, Miljö-
partiet, Ö- partiet och Vän-
sterpartiet yrkade att ärendet  
skulle återremitterades för 
ytterligare beredning, för 
att få klarlagt på vilket sätt 
de kommunalekonomiska 
åtagandena på kort respek-
tive lång sikt skiljer sig vid 
val mellan alternativen: att 
äga badhuset helt och fullt i 
kommunal regi, att äga bad-
huset kommunalt men låta 
detsamma drivas i privat regi 
eller att kommunen endast 
täcker en del av driftskost-
naderna för badhuset genom 
ett driftsavtal med en pri-
vat uppförare eller ägare och 
verksamhetsutövare.

På kommunfullmäktige 
den 4 november presente-

rades ett PM där den kom-
munalekonomiska analys 
som begärts av oppositionen 
saknades. Istället lyftes för-
delarna fram med en så kallad 
OPS-lösning (Offenlig/Pri-
vat Samverkan) med privat 
ägande och privat drift. 

Ö-partiet uteblev från 
kommunfullmäktiges möte 
men hade lämnat in en skri-
velse som KF:s ordförande 
Inger Linge läste upp: ”Vi 
har alla sagt ja till ett badhus, 
nu ska det uppföras på bästa 
möjliga sätt. Utan kunskap är 
det omöjligt att ta ställning. 
Ö-partiet väljer därför att 
inte delta i detta KF.”

Övriga oppositionspartier 
fanns på plats och diskussio-
nerna gick heta på mötet.

Oppositionsrådet Ulric 
Andersen (s) poängterade 
vad kommunallagen säger 
angående det så kallade be-
redningstvånget, nämligen 
att ”Ytterst handlar bered-
ningstvånget om att upprätt-
hålla medborgarnas förtro-
ende för fullmäktiges beslut. 
Beredningen syftar till att ge 
fullmäktige ett tillförlitligt 
och allsidigt belyst underlag 
för besluten. Bristande be-

redning kan efter laglighets-
prövning leda till att fullmäk-
tiges beslut upphävs på den 
grunden att beslutet inte har 
tillkommit i laga ordning.”

– Vi äger för lite sakkun-
skap i frågan och vi hade 
räknat med att kommunsty-
relsen hade kunnat hjälpa oss 
att förstå de olika alternati-
ven på ett bra sätt så att vi tar 
ansvarsfulla beslut, sa Ulric 
Andersen.

Jan-Eric Billter (fp) sa att 
det i dagsläget är omöjligt att 
få fram vad OPS-lösningen 
skulle kunna kosta och att 
först då man funnit en aktör 
är det möjligt att göra en eko-
nomisk analys.

Från alliansens sida vill 
man trycka på startknappen 
för att påbörja processen med 
att undersöka om det finns 
något intresse hos privata 
aktörer att bygga ett badhus i 
Ekerö kommun. 

– Vi från alliansens sida 
vill ha det här upplägget, 
det vill säga det ska vara i en 
privat aktörs hand som dri-
ver det här på villkor som 
kommunen ställer. Vi är inte 
intresserade av att ta det här 
i kommunal drift eller i en 

kommunal anläggning, sa 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Peter Carpelan (m). 

De avgörande punkterna 
för detta är enligt Peter Car-
pelan att kommunen inte 
har kompetensen att bygga 
och driva en simhall. Han 
menar också att de tar ansvar 
för skattebetalarnas ekonomi 
och minimerar riskerna ge-
nom en OPS- lösning.

– Det finns expertis ute på 
marknaden som kan hantera 
en simhall som vi själva inte 
har någon som helst erfaren-
het av. Därför bedömer vi 
sammantaget att det är bättre 
med en offentlig, privat sam-
verkan, sa Peter Carpelan.

Frågan kvartstod dock vari 
problemet ligger med att all-
sidigt belysa de ekonomiska 
konsekvenserna av det här 
åtagandet. Oppositionen 
reagerade starkt och anser att 
alliansen på ett odemokra-
tiskt hanterat frågan, genom 
att helt enkelt inte göra den 
begärda beredningen av ären-
det. 

– Allt bestäms i en rasande 
fart utan förankring och plats 
för eftertanke. Partier och le-
damöter får orimligt kort tid 

på sig att läsa utredningar och 
behandlingar av komplice-
rade frågeställningar, sa Gina 
Rosales (v).

Eva Külper (mp) kommen-
terade det luddiga svar som 
meningen i PM:et gav- ”en 
kommersiell operatör hante-
rar sannolikt de ekonomiska, 
funktionella och tekniska 
och administrativa frågorna 
vad avser badhusverksamhet 
på ett betydligt mera profes-
sionellt sätt än en kommunal 
organisation.”

– ”Sannolikt”, det är inget 
svar. Vi tror det kan vara bra 
med privat regi men innan 
man fattar ett beslut som 
kommer att få konsekvenser 
för kommunen i 25 år fram 
så kan man ju faktiskt titta 
lite närmre. Att säga att det 
är omöjligt att utreda är bara 
dumheter. Man kan inte bara 
gå ut och tro eller tycka, sa 
Eva Külper. 

Peter Carpelan ansåg att 
oppositionen bara är ute efter 
att sinka arbetet. Han sa också 
att detta bara är en startknapp 
för en process och att ärendet 
kommer tillbaka till KF när 
man fått en prislapp. 
I ett särskilt yttrande från 

socialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet 
skriver de tre partiernas före-
trädare följande:

”Den uteblivna kom-
munalekonomiska konse-
kvensanalysen gör att Ekerö 
kommunfullmäktiges förut-
sättningar för att ta ansvars-
fulla och långsiktigt kloka 
beslut i detta stora och myck-
et komplicerade ärende helt 
omöjliggjorts.” Vidare att 
”Eftersom ingen som helst 
ytterligare information finns 
att tillgå idag i det aktuella 
ärendet – trots kommunfull-
mäktiges uttryckliga begäran 
härom – deltar underteckna-
de partiers företrädare i Kom-
munstyrelsen inte i besluten 
i rubricerade ärende”. 

Efter ett par timmars för-
handlingar togs ett ensidigt 
majoritetsbeslut vilket inne-
bär att entreprenadformen 
OPS valdes, avtal om 25 år 
med förhandsrätt/möjlighet 
till förlängning om 5 år. Efter 
avtalstiden ska förhandsrätt/
möjlighet till förvärv av fast-
igheten finnas. 

EWA LINNROS

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
SKANDIAMÄKLARNA BROMMA/VÄSTERORT/MÄLARÖARNA

TELEFON 08-807600

Moderat Nytt
Hur går det med badhuset?
Moderaterna, tillsammans med övriga i Alliansen, 
har nu beslutat att ett badhus ska byggas i Ekerö 
kommun. 
Vi har beslutat att den ska ligga vid Träkvistavallen. Skälet är bl a att vi 
därigenom får ett läge som har bra kollektivtrafik och bra med p-platser 
och är lättillgängligt för alla. Flera fritidsaktiviteter blir samlade på ett 
och samma ställe, ”Träkvista Sportcenter”. 

Blir det några miljövinster?
Genom att badhuset ska ligga nära ishallen kan vi vara miljösmarta 
och utnyttja överskottsvärmen från ismaskineriet till uppvärmning av bad-
huset. Vi sparar energi och gör stora miljövinster.

Vad händer nu?
Avsikten från Moderaterna och Alliansens sida är att ett privat bolag 
ska bygga, äga och driva det kommande badhuset. Vi tar nu nästa steg 
för att förverkliga badhuset genom att bjuda in intresserade företag att 
delta i den upphandling som snart kommer att starta. Om inget försenar 
detta ska processen vara klar till juni 2010 och bygget kunna påbörjas.

Med vänlig hälsning,

Peter Carpelan
Kommunalråd

Vi älskar Ekerö

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

www. forening.moderaterna.net/ekero
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3-lagers windstopper, vindtät 
och vattenavvisande i andas- 
material. Vi drar av 250:- när 
du köper ett par GWS-226. 
(gäller tom 091231)

Rusta för 
vintern

Vi har så mycket mer 
än arbetskläder...

Vi ger dig 250:- 
för dina gamla 
snickarbyxor 

när du köper
Fristads nya 
gore-tex-byxa! 

JULKLAPPSTIPS
Vi bjuder på hjälmpaket 
(värde 625:-) vid köp av motorsåg 235E. 
(gäller tom 091231)

Suveräna stövlar från 
Muckboot 
och Hunter

Muckboot Arctic - en suverän stövel för de 
riktigt kalla och tuffa dagarna.
Hunter - kvalitet och mode i samma stövel.

1.124:-
inkl. moms

2.995:-
inkl. moms

Hur ska våra barns framtida Ekerö se ut? Ska Ekerö fortfarande
 nnas i botten i olika undersökningar? Eller ska vi satsa på att bli 
en modern och öppen kommun där dialogen med 
kommuninvånarna prioriteras? Nu tar Öpartiet 
sikte på 2010.  Vill du vara med och påverka? 
Ta kontakt med Öpartiets gruppledare 
Ylva Forslid på ylva@o-partiet.se eller
mobil 073-909 71 41   

Barnen är 
vår framtid!

www.öpartiet.se

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

EKEBYHOV |

Mälaroarnas alpina skid-
klubb MASK, har jobbat 
länge med att bygga upp an-
läggningen. Det har hänt en 
hel del med pistmaskinsga-
rage, man har byggt en helt 
ny lift och successivt byggt 
upp servicenivån i backen.

– Nu har vi kommit till 
det läget då vi i klubben 
inte har riktigt kapaciteten 
att driva det vidare och ut-
veckla det till nästa steg helt 
ideellt,säger Tom Rapaport, 
ordförande i MASK.

Alexander Blomqvist är 
den som kommer att ha hand 
om driften. Hans far har 
byggt upp två stora snöka-
nonsföretag i Sverige, hans 
bror är driftsansvarig i Tänn-
dalen och själv har han varit 
i USA och Österrike och in-
stallerat olika system i back-
arna.

– Vi har fått en flygande 
bra start med god hjälp från 
kommunen, säger Alexander 
Blomqvist. Allra först byggs 
snösystemet i backen längst 
bort så att även denna kom-
mer att få konstsnö. Därige-
nom blir det hela fyra ned-
farter. Man kommer även att 
lägga rör för att kunna spruta 
snö på längdskidspåret. Idag 

finns bara ett längdskidspår 
med konstsnö i Stockholm, 
det är i Täby. 

Vidare byggs en ny lek-
plats bredvid lifthuset och 
cafeterian byggs ut. På sikt 
kommer man även att för-
söka satsa på en större ser-
vicebyggnad vid liften så att 
skiduthyrningen kan byg-
gas ut.

Det är inte slut med detta. 
I planeringen finns också ett 
snölekland med klätterhögar 
i snö, klätterväggar, snörut-
chkanor och eventuellt även 
en snowtube-bana. Där har 
man en separat lift som drar 
upp ringar som man åker i. 
Sedan åker man ned i något 
som är lite som en vatten-
rutchkana.

– Det hinner vi nog inte 

med i år, säger Alexander 
Blomqvist.

Liften är ett mer långsik-
tigt projekt. Dels måste el-
systemet byggas ut och det 
kommer att behövas en lift 
till så småningom. Men Tom 
Rapaport ser ljust även på 
denna säsong vad gäller lif-
ten.

– Vi har ofta haft 10-20 
procent nedsatt kapacitet för 
att vi inte hunnit med att laga 
trasiga byglar, men nu med 
en mer professionell drift 
kan vi köra med full kapaci-
tet på båda liftarna.

Sedan 1994 har MASK haft 
ett driftsbidrag från kom-
munen för att kunna driva 
anläggningen. Från början 
var det tvåårigt med ettåriga 
förlängningar. Avtalet har nu 

justerats till verksamhetens 
nuvarande nivå och gjorts till 
femårigt.

En stor hjälp är också den 
nya pistmaskin som kom-
munen skänker.

– Behoven är större än de 
pengar kommunen har, men 
vi tyckte ändå att det var vik-
tigt. Det satsas mycket på ut-
präglade pojkidrotter och vi 
ville hitta något som gagnade 
flickorna. Skidor är en sport 
där många flickor är aktiva 
och dessutom kan alla hålla 
på med detta; ung, gam-
mal, flicka, pojke. Det kom-
mer till glädje för så många 
kommunmedborgare som 
möjligt, säger kommun-
styrelsens ordförande Peter 
Carpelan.

Storsatsning i Ekebyhovsbacken

 Foto: Ewa Linnros

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

Inga dator- 
frågor är 
dumma

Köpa dator 
med

 installation?



Första advent – 29/11
Efter adventsgudstjänsterna i 

Lovö och Adelsö kyrka 
inbjuder syföreningarna till 

Kyrkkaffe och  
SYFÖRENINGSBASARER

i Klockargården Lovö ca 12.30

i Adelsö Hembygdsgård ca 17.00

Julmarknadshelg 
på Drottningholm

Lördag 5/12
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST                              

med musik av Händel, Haydn och Mendelssohn 
Ralph Sjöholm,  Boo Kapella, orgel: Leif Asp, 

dirigent: Marianne Ribbing

13.00, 14.00 OCH 15.OO  
JULENS SÅNGER  – VISNING AV KYRKAN 
Vox Regalis: Alexandra Ullsten, Charlotta  
Hedberg, Christer Bergström; Leif Asp 

visning: Birgitta Wendel

Söndag 6/12
11.00 HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST  

Staffan Eklund, Lovö kyrkas kör, 
dirigent: Leif Asp

13.00, 14.00 JULSÅNGER – VISNING           
Lovö kyrkas kör,  diigent: Leif Asp 

visning: Birgitta Wendel

15.00 LUCIATÅG 
Betel folkhögskolas kör

KYRKSIDAN
Nyheter & information från våra församlingar                                                   nr 18  2009

Redaktion för kyrksidan: 

Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

Mer information:

Se www.svenskakyrkan.se/ekero

 eller Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Onsdag 25/11
Ekebyhovskyrkan

19.00  Mässa, Ralph Sjöholm

Söndag 29/11
Munsö kyrka

11.00 Adventsgudstjänst
Olle Lidén, Ad Mundi 

dirigent/orgel: Carina Einarson

Adelsö kyrka
16.00 Högmässa

Olle Lidén, Ad Mundi 
dirigent/orgel: Carina Einarson 

Kyrkkaffe med syföreningsbasar

Ekebyhovskyrkan
10.00 Familjegudstjänst

Jonas Gräslund,  
Barnkören under ledning av  

Marie Björnvad, Helena Hansson, 
trumpet: Josefin Ringesson

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Staffan Eklund, Ekerö kyrkokör 
orgel: Bengt Tribukait 

dirigent: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka
11.00 Adventsgudstjänst

Christer Kivi, Lovö kyrkas kör 
trumpet: Mårten Adolfsson 

dirigent/orgel: Leif Asp 
Kyrkkaffe med syföreningsbasar

Drottningholms slottskyrka
16.00 Musikgudstjänst – Ljuståg

Christer Kivi , Lovö barnkör 
flöjt: Ulrika Björkman, bas: Thomas 

Erlandsson, orgel: Leif Asp,  
under ledning av Klara Valkare

Onsdag 2/12
Ekebyhovskyrkan

19.00 Mässa,  Jonas Gräslund

Torsdag 3/12
Adelsö Hembygdsgård
13.30 Öppet Hus – Julgröt

Munsbitarna underhåller

Lördag 5/12
Julmarknadshelg på  

Drottningholm
11.00 Musikgudstjänst

13.00, 14.00 &15.00 Julens sånger
se separatannons

Söndag 6/12
Munsö kyrka

11.00 Familjegudstjänst, Julfest
Svän Fogelqvist, Adelsö-Munsö 

barnkör, dirigent: Carina Einarson

Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa, 

söndagsskola,  Jonas Gräslund,

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Ralph Sjöholm

Julmarknadshelg på  
Drottningholm

11.00 Högmässogudstjänst
13.00 &14.00 Julsånger

15.00 Luciatåg
se separatannons

KYRKRADION 101,4 Mhz
Lördagar 12.00-13.00

Adventstid: Ljus, musik, basarer ...
Äntligen får vi tända massor 
av ljus  i höst- och vinter-

mörkret.

Äntligen får vi lyssna till all 
stämningsfull advents- och 
julmusik.

Under några intensiva veckor är 
det ”högsäsong” i våra kyrkor.

Adventsgudstjänster
Första advent är det högtids-
gudstjänster med mycket musik 
i alla våra kyrkor. Kyrkokörer-
na sjunger förstås, liksom barn-
körerna på Ekerö och Lovö. 

Adelsö-Munsös barnkör sjung-
er andra advent.

Ljuståg och ljuskrona 
Drottningholms slottskyrka har 
en alldeles egen tradition på 
första advent. 

När mörkret sänker sig på 
söndagseftermiddagen tänds 
alla levande ljus i ljuskronan 
och Lovö barnkör har tillsam-
mans med musiker ett ljuståg.

Till kyrkvaktmästarnas stora 
glädje finns nu en hissanord-
ning som gör att ljuskronan kan 
tändas utan skylift. 

Julklappar och julgodis
Syföreningarna på Adelsö och 
Lovö har sina basarer i samband 
med adventsgudstjänsterna.

Här finns chans att underlätta 
julbaket och hitta värmande jul-
klappar. Pengarna vi betalar går 
vidare till olika goda ändamål – 
julgåvor till dubbel glädje. 

Julmarknadshelg
Vid julmarknaden i Drottning-
holm fylls Drottningholms 
slottskyrka av skön musik. 
Birgitta Wendel berättar om 
kyrkans historia.

Julkrubba, julvandring
Under ett par veckor kommer 
barngrupperna att avlösa var-
andra i Ekebyhovskyrkan. För-
skolegrupper på julkrubbvis-
ning, årskurs 3 på julvandring.
Många julkonserter
Det blir många tillfällen till 
julmusik i våra kyrkor.

Händels Messias och Ekerö 
Gospels julkonsert är lite större
arrangemang med inträde. För-
säkra dig om plats redan nu.

  Foto: Magnus Aronson  
Text: Marianne Abrahamsson

Sön 13/12 kl 15 & 19 i Ekerö kyrka

MESSIAS
av G F Händel

EKERÖ KYRKOKÖR
sopran  Susanne Rydén

countertenor  Mikael Bellini
tenor  Carl Unander Scharin

bas  Jakob Högström
konsertmästare  Ann Wallström

dirigent  Kerstin Baldwin

Inträde: 100 kr 

Förköp i Ekebyhovskyrkan, 560 387 00 
eller Biblioteket, Ekerö centrum

Torsdag 3/12
ÖPPET HUS – JULGRÖT 

13.30 i Adelsö hembygdsgård 

Munsbitarna underhåller

TTorsddag 33//1122

 
FÖRKÖP

Tisdag 15/12
18.30 och 20.30  

JULKONSERT I GOSPELTON 
i Ekerö kyrka 

EKERÖ GOSPEL, 
solist: Thomas Nyman, dirigent: Hanna Ekstedt, 

piano: Daniel Stenbaek. 
Biljetter: 100:- Förköp: exp 560 387 00 eller 

biblioteket
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– Jag är rädd att det kommer 
att hända en dödsolycka inn-
an de gör något åt trafiken. 
Jag känner hela tiden oro och 
ängslan, säger Per Lehman,  
boende i Gustavalund.

Han tycker sig ha sett en kraf-
tig ökning av trafiken sedan 
han och familjen flyttade dit 
för tre år sedan. Flera katter 
har mist livet på vägen, men 
än så länge har inga männis-
kor råkat illa ut. Tillbud har 
det dock varit när barn har 
förirrat sig ut på vägen från 
de närliggande gångvägarna. 

Den ökade trafiken tror Per 
Lehman delvis beror på att 
Slagstafärjan har fått högre 
turtäthet. Många nya före-
tag etablerar sig även utmed 
Bryggavägen och antalet bo-
ende på Gällstaö ökar, vilket 

även kan påverka.
– Varje gång jag kör ut från 

garaget känns det som rysk 
roulett. Senast i helgen var 
det en bil som körde av vägen 
precis här utanför och ham-
nade på taket.

Förutom övervakat över-
gångsställe önskar han att 
kommunen kunde vidta åt-
gärder för att dämpa farten på 
vägen, genom väggupp eller 
andra farthinder.

Bullret och avgaserna har 
också ökat för dem som bor 
utmed Bryggavägen. Många 
boende vill inte längre ha sina 

fönster öppna för vädring el-
ler använda sina uteplatser.  

Dels är det den ökade tra-
fiken som vållar buller och 
utsläpp, men ytterligare be-
svär har det blivit sedan en 
bussparkering anlades tvärs 
över vägen.

– Helt plötsligt dök det upp 
en container med dieselvär-
mare som pyser ut dieselånga 
dygnet runt. Där börjar bus-
sarna dra igång klockan fyra 
på morgnarna. 

Trots att ett hundratal bo-
ende har skrivit på en namn-
insamling som lämnades in 
till kommunen i början av 
augusti har ingenting hänt 
ännu.

– Ett ärende om ett ljusreg-
lerat övergångsställe utanför 
Gustavalund kommer upp 
på byggnadsnämndens möte 
den 9 december. Ärendet 
om buller och avgaser har vi 
lämnat vidare till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, säger 
Anna Pontusson, trafikpla-
nerare på stadsarktiektkon-
toret.

Enligt henne har dock be-
redningsgruppen bedömt 
att det inte behövs ett över-
gångsställe med trafikljus på 
platsen.

– Vi har bedömt att det är 
ett fåtal barn som behöver 
korsa vägen för att komma 
till andra sidan. Däremot vid 
Björkuddsvägen planerar vi 

ett övergångställe med sig-
nalanläggning eftersom det 
är många barn som korsar vä-
gen där, fortsätter hon.

Dock är det politikerna i 
nämnden som fattar beslutet 
och enligt Anna Pontusson 
blir det många gånger långa 
diskussioner om just trafikä-
renden.

– Det är inte ovanligt att 
politikerna fattar andra be-
slut än vad tjänstemännen 
förordat, säger hon.

Gällande buller och avgaser 
ligger den delen av ärendet 
hos miljö- och hälsoskydds-
kontoret på kommunen.

– Vi har inlett en diskus-
sion med våra kollegor på 
tekniska kontoret för att se 
vad man kan göra åt det hela. 
Eventuellt blir det aktuellt 
att göra en grundligare ut-
redning för att se om det be-
höver vidtas några åtgärder, 
säger Kaspar Fritz, chef över 
miljö- och hälsoskyddskon-
toret.

I Mälaröarnas 
Nyheter nr 17, stod att läsa att 
kammarrätten gett en ekerö-
bo rätt angående utlämnande 
av allmänna handlingar i 
samband med försäljningen 
av Ekerö bostäder. 

Kammarrätten biföll över-
klagandet på så sätt att följan-
de uppgifter och handlingar 
skulle lämnas till ekeröbon:
1. Namnen på de budgivare 
som lämnat bud. 
2. De handlingar som bifogats 
respektive indikativt bud. 
Tilläggas ska att kammarrät-
ten avslog överklagandet i 
övrigt, vilket gällde budens 
storlek i ärendet angående 
försäljningen. Denna begä-
ran avslogs då det kan antas 
att intressenterna lider skada 
om uppgifterna röjs. 

Skolinspektionen 
har bedömt att Ekerö kom-
mun har löst behovet av 
förskoleplatser utan oskäligt 
dröjsmål. 

Detsamma gäller även 
Hofors och Stockholms 
kommuner. Däremot har 
Söderhamn, Huddinge, 
Håbo och Borlänge fått kri-
tik för att inte ha levt upp 
till sin skyldighet att erbjuda 
förskoleplats åt de familjer 
som anmält behov.

Din lokala
musik-
affär!



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

Ekerö Färingsö
Nästan nybyggd villa med charmigt lantligt läge. Belägen i litet område med 6 fastigheter, mycket barnvänligt.
Solig tomt med privat läge, vetter mot böljande åkermark och skog. Hus om 146 kvm, 7 rok varav 4-5 sovrum.
Vardagsrum med ryggåstak och gott om fönster ger mkt ljusinsläpp.Stort isolerat garage. Besiktigad.

*Boarea: 146 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 350 000 kr
*Tomt: 2 009 kvm
*Tomttyp: TrÃ¤dgÃ¥rdstomt.
  

Boarea: 146 kvm
Utgångspris: 3 350 000 kr
Tomt: 2 009 kvm
Tomttyp: Trädgårdstomt.

Plogvägen 35
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Skärvik
Nytt, läckert hus byggt 2008 med ryggåstak och stora fönsterpartier som ger ett härligt ljusinsläpp. Öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum. Fin braskamin. Fyra bra sovrum. Två helkaklade badrum varav ett med
stort bubbelbadkar. Ljus modern färgsättning, fina materialval och ekparkettgolv i hela huset. Omtyckt och
efterfrågat villaområde som gränsar till Mälaren med ett för området gemensam brygga och med badmöjligheter
samt Jungfrusundsåsen med fina motionsspår och vandringsleder.

*Boarea: 145 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 950 000 kr
*Tomt: 1 167 kvm
*Tomttyp: plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 145 kvm
Utgångspris: 4 950 000 kr
Tomt: 1 167 kvm
Tomttyp: plan trädgårdstomt

Mossvägen 30
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö
Charmig enplans villa i fint skick. Vackert belägen i liten skogsdunge helt utan insyn. 4 rok varav 3 sovrum. Öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum. Två fina eldstäder, en i köket med täljsten och en murad spis med insats i
vardagsrummet. Två altaner under tak, varav en med murad spis. Trevlig natur/trädgårdstomt med tillhörande
växthus och friggebod. Besiktigad.

*Boarea: 122 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 950 000 kr
*Tomt: 2 385 kvm
*Tomttyp: Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 122 kvm
Utgångspris: 2 950 000 kr
Tomt: 2 385 kvm
Tomttyp: Natur/Trädgårdstomt

Plogvägen 30
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väsby
Härliga ytor för den stora familjen. 1-plans villa med inredd källare. Boyta 125 kvm + 120 kvm i kv. Entréplan
ljust vardagsrum med öppen spis och utgång till stor trevlig altan i söderläge. Arbetskök och separat matrum i
anslutning till vardagsrummet. Fyra bra sovrum, badrum och sep wc. Källare med stor gillestuga med öppen spis,
rymligt all/tonårsrum och helkaklat duschrum med bastu. Rejäl tvättstuga, matkällare, klädkammare, snickarrum
och förråd med ny bergvärmeanläggning. Stort garage i direkt anslutning till huset. Plan fin trädgårdstomt med
söderläge. Fastigheten har ett lugnt, bra läget i uppvuxet och efterfrågat villaområde.

*Boarea: 125 kvm + 120
*UtgÃ¥ngspris: 3 450 000 kr
*Tomt: 894 kvm
*Tomttyp: plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 125 kvm + 120
Utgångspris: 3 450 000 kr
Tomt: 894 kvm
Tomttyp: plan trädgårdstomt

Slåttervägen 27
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



Det är livligt i villan. Kvarterets
ungar och egna väller ut och in
och någonstans skymtar en
yngre bror som ännu inte fått
tag på någon studentbostad.

Madeleine Mjöberg, ordförande i
Ekerö arbetarekommun bor mitt i
moderatland. 

Hon är kvinna, välutbildad,
språkkunnig, berest  har ett tjänste-
mannajobb i riksdagen  samt bor
mitt i Närlunda.

Socialdemokrat är hon dock
tveklöst och av stark
inre övertygelse, hon
kan inte tänka sig
något annat, säger
hon.

– Det är bara så att
min personlighet är
sådan att jag tror på
solidaritet och att vi
ska bry oss om de
svaga.

I bakgrunden fanns visserligen
fackligt engagerade far- och mor-
föräldrar. Mormor startade en soci-
aldemokratisk kvinnoförening i
Dals-Ed. Men föräldrarna var aldrig
politiskt aktiva och hon själv har
aldrig varit med i SSU.

in från sidan.
– Jag var rätt person som råkade

befinna mig på rätt plats helt enkelt.
Jag befann mig i Bryssel tillsam-

mans med min dåvarande man.
Den svenska socialdemokratiska
gruppen i Europaparlamentet sökte
en ekonomiansvarig och jag fick
jobbet. 

Efter fem år kom hon tillbaka till
Sverige. Då hade hon vistats utom-
lands i sammanlagt tolv år, i
Belgien, Nya Zeeland och i
Tyskland. 

Hur var rollen som medföljande
innan du fick jobbet i Bryssel?

– Jag pluggade en stor del av
tiden. Först läste jag biokemi, fysio-
logi och anatomi eftersom jag hade
planer på att bli läkare, planer som
jag övergav. Så läste jag ekonomisk
historia och företagsekonomi och
ett tag försökte jag lära mig hol-
ländska faktiskt.

finns kvar. Hon
flyttade från Mora till Stockholm
som fjortonåring och började på
Gärdesskolan.

Det kan väl inte ha varit lätt.
Prata dialekt och vara socialdemo-

krat just där?
Nej, det var inga problem, inga

problem alls egentligen.
– Jag gick klädd i svart, pratade

politik hela tiden och blev respekte-
rad för den jag var. Och så var jag
duktig i skolan. Det är alltid status
att vara akademiskt duktig i dom
där trakterna.

inte heller fnyst åt
av mestadels borgerliga grannar för
den delen.

Är man mamma så är man och de
två barnen, sex och
elva år, ger rikligt
stoff ur vardagen för
frågor som inte nöd-
vändigtvis är parti-
skiljande.

– Skolfrågorna är
de absolut viktigaste.
Det måste finnas
behöriga lärare över-
allt. Och näringsrik

skolmat, så mycket närproducerad
som det går. Kommunen måste
sluta snåla på den punkten.

att jobba för ett parti
som bara fick 15 procent av rösterna
i förra kommunalvalet och som ald-
rig kommer att regera i Ekerö kom-
mun?

– Jo visst känns det lite hopplöst
ibland. Men jag har så stark tro på
det här att jag inte kan låta bli.
Medlemskretsen blir allt äldre, men
det är ju ett problem för alla partier.
Många unga är otroligt engagerade,
men brinner oftast för en enda fråga
och vill inte gå med i ett parti.

En vanlig synpunkt i kommunen
är att det inte finns någon egentlig
opposition, att ni inte märks.

– Vi tycker att vi för en opposi-
tionspolitik. Vi sitter med i nämn-
derna, lägger reservationer, agerar i
fullmäktige. Men medborgarna ser
inte det där. Det är väldigt få som
läser fullmäktigereferat i tidningen
eller går in på kommunens hemsida
och läser protokoll. Jag har kritiserat
att vi inte är igång också mellan
valen. Vi måste ut och dörrknacka
och ha fler öppna möten. Men
också arbeta aktivt med nya medier. 

Kan det inte vara så att oppositio-
nella i kommunen är lite för privile-
gierade för att det ska bli något rik-
tigt tufft lokalt engagemang?

– Det är mycket möjligt att det är
så.

“Skolfrågorna är viktigast”

FOTO: INGELA MÆCHEL

Nu kan Ni även göra 
förbeställningar via nätet!

Gå in på vår hemsida 
www.ekerotaxi.se
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VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

SVENSKT GOLV – 

HÖGSTA KVALITET
Med trägolv är det som med mycket annat. En snygg yta kan 

dölja många problem.  

Slitstyrka, livslängd och värdebeständighet syns kanske inte 

direkt. Måla om eller tapetsera kan du kanske göra vartannat år – 

men golvet, det skall vara i toppskick många, många år.

Välj den yta och miljö du vill ha, vi garanterar kvalitet och slitstyrka.

Kom ihåg!

ROT-avdraget 

är tillbaka!
Alla angivna kampanjpriser är 

inkl. moms och gäller t.o.m 5/12-09 
eller så länge lagret räcker.

Det syns att golvet är 
från Berg & Berg 

SvedLoc-systemet

med klicklåsning 

+ limning.

Blekinge Vitoljad Ek

Passa på!Blekinge Vitoljad Ek

 (ord.pris 459:-/m2)

Spader Mattlackad Ek

Dalarna XXL

Lappland XXL

Exklusivt!

Lappland XXL

och Dalarna XXL

 (ord.pris 879:-/m
2)

NÄR DIN MILJÖ KRÄVER NÅGOT EXTRA...

Våra golv Lappland och Dalarna är en klass för sig. När du inte vill 

kompromissa, när du inte vill avstå från någon av dina visioner om det 

utsökta golvet. Det här är golvet som ingen av dina vänner har. Ännu...

Lördagen den 28 november fi nns 

Christian Taipale från Berg & Berg 

på plats hos oss, mellan kl 09.00 

och 14.00.

Kom in med dina golvfunderingar 

och prata med Christian. Tillsam-

mans kommer ni att hitta den bästa 

lösningen på just dina frågor!

Träffa expert från 

Berg & Berg

www.berg-berg.com

Just nu!

3-stav Ek Natur

 (ord.pris 399:-/m
2)

Ett trägolv från

Berg & Berg 
skapar miljön, 

sätter standarden 
på bostaden. 

PRATA GOLV MED DEN 
SOM KAN DET!
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Pingstgruppen på Mälaröar-
na hade länge letat lokal men 
hittade inga bra alternativ. 
Ekerö centrum skulle byggas 
och arkitekt Ralph Erskine 
skulle rita. Erskine ville att 
det skulle vara ett torg och 
vid det skulle det ligga en 
kyrka. Eftersom det redan 
fanns många kyrkor på öarna 
tyckte han att det skulle vara 
en frikyrka. Alla frikyrkorna 

på Mälaröarna fick en förfrå-
gan om de var intresserade. 
Pingstgruppen var de som 
hade möjligheten, mycket 
tack vare byggmästare Man-
ne Nyström som är en av för-
samlingens medlemmar.

De lämnade in ett arki-
tektritat förslag men Erskine 
godkände inte exteriören. De 
hade redan spenderat 30 000 
kronor på den första arkitek-
ten och hade 70 000 kronor 
kvar, en alltför låg summa för 
att betala Erskine att rita till 
dem.

På uppmaning av dåva-
rande kommunalrådet Leif 
Axelsson, vänder sig ändå 
Manne Nyström till Erskine.

I två dagar satt de och gick 
igenom hur man ville ha 

kyrkan. Erskine gick därefter 
med på att rita exteriören för 
70 000  kronor. 

– Sedan började hans byrå 
rita mer och mer invändigt 
och ritade i princip hela kyr-
kan. Alla fönster är genom-
tänkt placerade så att ljuset 
ska falla på ett speciellt sätt 
utifrån när gudstjänsterna 
ska hållas, berättar Torbjörn 
Stolpe.

Församlingen byggde i 
princip kyrkan själva, de la 
ner 13 000 arbetstimmar. 
Hela undervåningen byggdes 
dock av ett byggföretag då det 
är skyddsrum för centrum 
och det är speciella regler för 
hur det ska byggas.

– Vi hade turen att ha all 
kompetens i församlingen, 
säger Torbjörn Engman, ord-
förande i församlingen.

Det fanns murare, målare, 
snickare och elektriker som 
ställde upp helt ideellt. Den 
tog ungefär ett år att bygga 
och kyrkan invigdes 10 de-
cember 1989.

– När vi började bygga var 
vi 95 medlemmar i försam-
lingen, när vi var färdiga var 
vi 150 och ett år senare 250 
medlemmar i församlingen. 
Så man byggde inte bara kyr-
kan utan också församlingen, 
säger Torbjörn Stolpe.

Kyrkan har många verk-
samheter som till exempel 
ett arbete med intagna på 
Svartsjöanstalten, samarbete 

med kommunen där funk-
tionshindrade jobbar i kyr-
kans café, kvinnofrukostar, 
kulturvecka, missionsarbete 
och ungdomssamlingar varje 
fredag.

Jubileet inleds med julspel 
med Filadelfiakyrkans före-
ställning Julgranen där bland 
annat flera körer medverkar 
tillsammans. Det blir skol-
föreställningar och lörda-
gen och söndagen 28 och 29 
november blir det föreställ-
ningar för allmänheten. Den 
4 december bjuds det på jul-
musik, kaffe och lussekatter 
till förbipasserande.

Katarina Nordlander, träd-
gårdsmästare och Paulina 
Landin, landskapsingengör 
gick en grundutbildning i 
trädgård 1996. Sedan skildes 
deras vägar för att så små-
ningom korsas igen. De möt-
tes igen flera år senare i Drott-
ningholm.

Inspirerade av de vackra lo-
kaler som finns i Drottning-
holm fick de  idén att göra 
blomsterutställningar.

 År 2006 hade de sin första 
utställning ”Tulpaner, tulpa-
ner” i orangeriet på Ulriksdal 
som blev en succé.

– Sedan dess har vi i stort 
sett gjort en vårutställning 
och en vinterutställning, be-
rättar Katarina Nordlander.

De kallar sig “Blomster-

fest”. På Drottningholms 
slott blir det den tredje julut-
ställningen.

 I år står det dukade bordet 
och dekorerade rummet i 
centrum. Tillsammans med 
blomsterkreatören Gunnar 
Kaj, känd för sina blomsterar-
rangemang till Nobelfesten, 
har “Blomsterfest” skapat 
ett överdådigt festbord, en 
julgranskog med annorlunda 
dekorationer och spännande 
mattor av mossor, löv, ris och 
blommor. 

24, 25 och 26 november 
blir det inspirationsvisningar 
under ledning av Gunnar 
Kaj. Som en del i visningen 
samlas besökarna runt ett ar-
betsbord och där de får några 
enkla tips och tricks hur man 
kan skapa julstämning med 
blommor hemma.  Dessa 
visningar äger rum klockan 
13. Utställningen är öppen kl 
11-16.

www.tradgardsakademin.se

info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Svenska träd i ord och bild på 

www.tradgardsakademin.se



Priserna gäller endast hos Coop Konsum Stenhamra och Kungsberga 23/11-29/11, 2009 eller så långt lagret räcker.

Pepparkaksmuffins
Recept hittar du på coop.se

Kaffe
Välj mellan olika sorter och rostningar. 

49)=
Pepparkakshjärtan

14)=S

Julmust
Välj mellan original och light. 

Pant tillkommer 

Lövbiff
Färsk.

29k 59)=K

Fläskfilé
Fryst.

129kK

Coop Konsum Stenhamra och 

(Endast lotter)

I Stenhamra kan du ta ut pengar: 

Vi löser in PlusGirots utbetalningskort/värdeavier



www.mgrental.se 08-560 247 80

MASKINUTHYRNING

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Sedan augusti har en frågvis 
och ihärdig man rört sig bland 
Mälaröarnas ungdomar på 
fredag- och lördagsnätter. Vissa 
tycker att han har förstört deras 
liv, men de allra flest tycker att 
fältassisten Rolf ”Roffe” Ber-
genstråhle är en förtroendein-
givande vuxen som bryr sig och 
gör skillnad.

¢¢¢ 

Detta är den första artikeln i en 
serie om tre som handlar om 
hur det är att var ung idag på 
Mälaröarna.

Ett lätt duggregn faller över ett no-
vembermörkt Stenhamra. Inne på 
fritidsgården krockar biljardbol-
larna mot varandra när ett gäng kil-
lar prövar sina färdigheter kring bil-
jardbordet. Belysningen är dämpad 
och stämningen är fredagstaggad. 
Vissa ungdomar glider ut och in från 
fritidsgården och tar ett varv kring 

Stenhamraskolans gård för att sedan 
återvända in till gården igen. Andra 
sitter lugnt i stora rummet och kol-
lar på film på storbildsskärm. 

Just den här fredagen är det Roffe 
som cirkulerar runt Stenhamra cen-
trum tillsammans med föräldra-
vandraren Malin Ekesand. Många 
kvällar är han ensam, uppslutningen 
bland föräldrarna är ofta dålig trots 
att det finns schema där alla föräld-
rar är tilldelade vissa datum. 

Från fritidsgården styr vi stegen 
rakt in på skolgården bredvid och 
borta vid väggen syns en grupp 
ungdomar i åldrarna tretton till 
sjutton år. En av grabbarna lösgör sig 
ur gruppen och pilar iväg bort över 
skolgården. Tjejgänget som sitter på 
bänkarna längst bort blir förvarnade 
om att Roffe är på gång och hux flux 
är de försvunna. 

Rolf skrattar, han känner igen 
mönstret.

– Jag vet att åtminstone en av tje-
jerna har druckit, det såg jag för en 
stund sedan. Men det är lugnt, vi 

träffar på dem sen, säger han.
Mycket riktigt, när vi återvänder 

en kvart senare sitter de där igen och 
Roffe går fram med raska steg. Nag-
lar fast tjejen i mitten med blicken 
och säger:

– Oj vad du luktar, ska vi ringa 
hem till dina föräldrar?

, anklagar 
Roffe för att ljuga och övergår se-
dan till att vädja om att han inte ska 
ringa. Han försöker enligt sin van-
liga taktik att få henne att själv ringa 
upp, för att sedan lämna över luren 
till honom. Men tjejen vill inte säga 
vad hon heter och det slutar med att 
Roffe försäkrar henne om att han 
kommer att kolla upp henne i skol-
katalogen på måndagen och ringa 
hem då istället.

En vanlig fredags- eller lördags-
natt blir det alltid åtminstone ett par 
telefonsamtal hem till föräldrar och 
ett par gånger i månaden även trans-
port till Maria ungdom. Ingripandet 
resulterar också oftast i en anmälan 

till socialtjänsten eftersom det rör 
sig om minderåriga.

– Vissa tycker att jag har tagit de-
ras fritid ifrån dem. Men de allra 
flesta förstår varför jag gör så här och 
jag blev accepterad ganska snabbt. 
Nu vill många prata med mig och 
gärna följa med mig när jag går runt. 
Många säger att de brukar ha svårt 
för att prata med vuxna, men att det 
känns bra när vi går runt tillsam-
mans.

Roffe pekar mot några buskar i ett 
mörkt hörn.

– Där borta hittade jag en kille 
som var helt nedkyld. Hade det 
dröjt någon timme till hade han 
aldrig klarat sig. Det var rena rama 
turen att jag råkade höra lite prassel. 
Kompisarna hade dragit för de var 
rädda för att åka fast.

Både han och Malin pratar om 
faran med att den som blir berusad 
blir lämnad av kompisarna. Ingen 
orkar dra omkring med någon som 
inte kan hålla tempot och många 
gånger hamnar någon på efterkälken 
när gänget drar vidare. Det som sker 
i ungdomligt oförstånd kan sluta 
med en katastrof. 

Problemen med alkohol och ung-
domar som drar omkring i gäng 
gäller ingalunda bara Stenhamra. 
Kring Ekerö centrum är det minst 
lika många ungdomar i omlopp en 
helgkväll.

– De drar runt mellan Ekebyhovs-
skolan, kanalen, Ekebyhovs slott, 
Statoil och Ekerö centrum bland 
annat.

Långt ifrån alla ungdomar dricker, 
men även de som inte brukar kan 
falla för en ingivelse och helt plöts-
ligt är fyllan ett faktum. 

Andra droger förekommer också 
och då främst sådana som lätt kan 
köpas via Internet. Vandaliseringar 
blir också en följd av att ungdoms-
gängen drar runt och både Stenham-
ra och Ekerö har varit hårt utsatta för 
klotter och förstörelse.

Roffe är utbildad socialpedagog 
med inriktning mot ungdomar med 
kriminellt beteende. Tjänsten som 
fältassistent betalas av extrapengar 

som har tilldelats fritidsgårdarna i 
kommunen och snart är den sum-
man slut. En fast tjänst som fältas-
sistent kommer troligtvis att inrät-
tas och han tänker självklart söka 
den.

– Jag är oerhört engagerad i ung-
domsfrågor och det är tungt att 
se när ungdomar far illa. Ekerös 
ungdomar är fina, men om de inte 
har närvarande vuxna så hittar de 
alternativa beteenden och risken är 
större att det går snett, säger han.

På sin övriga arbetstid arbetar Roffe 
på ett behandlingshem för tvångs-
omhändertagna ungdomar som har 
problem med kriminalitet och dro-
ger. 

– Jag vet hur kort steget är från att 
dricka alkohol, till att ta lagliga dro-
ger som finns tillgängliga för vem 
som helst på nätet och vidare till 
kriminalitet.

Han skulle vilja utveckla det 
jobb han påbörjat, jobba mer med 
uppföljningar och ge extra stöd till 
ungdomar i riskgrupperna. Han har 
redan fått förfrågningar om att vara 
kontaktperson till några av de ung-
domar som han rapporterat till so-
cialtjänsten. 

Roffe tycks ha en radar som talar 
om var ungdomarna befinner sig 
och vi kryssar vidare över skolgår-
den, in genom ett valv, ut genom ett 
annat. Stegen är raska och bestäm-
da, kursen ändras hela tiden och vi 
glider snabbt upp bredvid ett gäng 
med grabbar i olika åldrar. Cigarett-
glöderna lyser i mörkret och Rolf 
går fram till den yngste i gänget och 
pekar på cigaretten.

– Vad tycker dina föräldrar om det 
där?

Ytterligare en gång drar diskus-
sionen igång och slutar med att 
Roffe ska ringa på måndag och prata 
med föräldrarna.

Regnet tilltar, ungdomarna sking-
ras för vinden. Roffe säger lugnt:

– Jag tar nog ett varv till, sedan får 
det vara bra för idag.

Fredag kväll i Stenhamra
14   reportaget | 
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Nu även utbildning 
för automatväxel!
N ä tbild i

KÖRKORT
Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1

Vi kör hem era ungdomar 
tryggt och säkert
Bli kontokund!



Mäklarhuset Ekerö  

Är du nöjd med din bank?

Brommaplan 403 - Kundtjänst
Brommaplan 418 - Rådgivningskontor
0771-22 44 88
bromma3261@nordea.se
nordea.se
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Mäklarhuset har de nöjdaste kunderna
Mäklarhusets rutiner och arbetssätt ger våra kunder de allra 

Funderar du också på att sälja så står vi beredda att hjälpa dig 
till ännu en lyckad bostadsaffär!

VÄLKOMMEN!
Sophia Åkerman och Johan Siönäs
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Dags för vinterdäck

Komplett däckservice 
med däckhotell

Personbil – Lastbil – MC – ATV

www.gusondack.se

08-560 32610 

www.gusondack.se
Adress: Bryggavägen 106

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

Gislaved NF5 Dubb  
195/65-15 ................895:-
205/55-16 ............. 1120:-

Michelin X-ice Dubb
185/65-15 ................735:-
205/55-16 ............. 1035:-
205/60-16 ............. 1095:-

Nankang SW-7 Dubb
175/65-14 ................520:-
185/65-15 ................595:-
195/65-15 ................625:-
205/60-16 ................825:-
215/65-16 ................850:-
235/65-17 ............. 1095:-

Duro DW-9000         
175/65-14 ................380:-
185/65-15 ................485:-
195/65-15 ................545:-
205/55-16 ................615:-

Hankook W605        
175/65-14 ................597:-

195/65-15 ................718:-
205/55-16 ................919:-
225/45-17 ............. 1231:-

Dunlop DS-2            
175/65-14 ................480:-
185/65-15 ................575:-
205/55-16 ................895:-

Vinteralu 
fr 495:-

DUBBDÄCK FRIKTIONSDÄCK
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Programmet är skapat av 
dressyrtränaren Yvonne 
Kamperman som är känd 
för att komponera kadriljer. 
I ridsammanhang är det en 
typ av formationsridning 
där ekipagen rider efter ett 
förutbestämt program med 
exakta turer. Ekerö ridskola 
har specialiserat sig på den 
typen av uppvisningar och 
har redan uppträtt i Globen 
med ett nummer för ett tiotal 
år sedan. Därför var de redan 

kända av ledningen för sho-
wen när de kontaktade dem.

– Vi tog dit Ove Sandström 
som ansvarar för numren i 
showen och han fastnade di-
rekt för temat som han tyckte 
var färgglatt och trevligt. Han 
var också imponerad av hur 
disciplinerade ryttarna var 
redan vid så unga år, berättar 
Margit Strömberg som är trä-
nare för gruppen.

Nu väntar hård träning för 
tjejerna i åldrarna 10 till 15 år, 
fram till dess att det är dags 
för framträdandet i Globen. 
De rider flera gånger i veckan 
och varje söndag tränar de 
programmet, för att verkli-
gen vara laddade och kunna 
turerna exakt.

– Det är som att träna inför 
ett dansprogram eller en ba-
lettföreställning, allt handlar 

om exakthet. Vi måste också 
träna hästarna i att dra en pul-
ka inför invigningsnumret då 
de ska ingå i en tomteparad.

Redan på tisdagen i den ak-
tuella veckan flyttar de över 
sina hästar till Globen för att 
ägna resten av veckan åt ge-
neralrepetitioner inför före-
ställningarna på helgen. Ing-
en vet hur hästarna, eller för 
den delen ryttarna, upplever 
den annorlunda atmosfären i 
den stora arenan och med en 
enormt stor publik.

– Jag vet att bara under lör-
dagens matinéföreställning 
brukar det vara minst 10 000 
åskådare. Den sammantagna 
upplevelsen blir dock helt 
säkert ett minne som räcker 
hela livet för tjejerna, tror 
Margit Strömberg.

SCB:s preliminära befolkningsutfall per sep-
tember visar att det nu är fler är 25 000 invånare på Mälaröarna.

Den preliminära befolkningsstatistiken visar att det blivit 
265 invånare fler under året, en ökning till och med september 
med 1,07 % till totalt 25 044 invånare. 

Givetvis är statistiken behäftad med eftersläpning och to-
talantal och fördelning i åldersgrupper kommer att förändras 
ytterligare före årsskiftet. 

Sannolikheten att invånarantalet minskar så att det under-
stiger 24 980 den 1 november bedöms dock som en liten risk. 

®

Martin ”E-Type” 
Eriksson har ansökt om 
strandskyddsdispens för att 
bygga en  gästhamn för his-
toriska vikingabåtar, ”Sta-
kulla vikingahamn”. Bygg-
nadsnämnden beslutade att 
medge dispens från strand-
skyddsbestämmelserna för 
en båtbrygga avsedd för vi-
kingabåtar. Bryggan är två 
meter bred och med en längd 
på tio meter och avslutas 

med ett däck på 2x6 meter. 
De gav också förhandsbesked 
för en sjöbod på 20 kvm samt 
vikingabyggnader på fastig-
heten Lindby 2:40 på Adelsö.

Byggnadsnämnden dele-
gerade även till tillförord-
nad bygglovschef att bevilja 
bygglov för sjöboden och 
vikingabyggnader när de till-
stånd som behövs inkommit.

Naturvårdsverket har 
överklagat hela projektet och 

bett Ekerö kommun att riva 
förhandsbeskedet. Ärendet 
ligger nu hos länstyrelsen.

– Jag plitar på ett svar dit, 
men nu krävs det ett starkt 
stöd från de styrande i ”Kul-
turens övärld” om det ska bli 
något, säger Martin Eriksson.

Tanken är att hamnen även 
ska bli permanent hem för 
två till tre skepp som Sta-
kulla vikingahamn äger idag. 
På land planeras fem bygg-

nader. Ett mindre båthus för 
förvaring, två hantverkshus 
och ett så kallat långhus för 
sammankomster. Martin 
Eriksson planerar också att 
förvärva den nedlagda gris-
farmen med tillhörande eko-
nomibyggnader, slakteri, du-
schar, toaletter, uthus, förråd 
med mera.

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

 

JULBORD
Från 1:a advent

Lördagar och söndagar 
med start 28 november

(fullbokat lördag 5 dec kl 17 och lördag 12 dec kl 17)

Sittning 13.00 & 17.00

Pris 445:-
1-12 år 18:-/år

Välkomstglögg framför brasan samt kaffe 
efter maten ingår

I veckorna kan vi ordna julbord för 25-125 
personer efter beställning

 På Ekerö vid ”Rasta”
vi alla dit hasta
med julmat 
som huvudsak
blir det ingen fasta

Julmarknad 
och julbrunch 6/12
Vår traditionella julmarknad med 
lokala hantverkare söndagen 
den 2:a advent. Öppet 11.00-16.00.
Julbrunch 11.30 & 13.30. Pris 275:-

Julinspirerad meny
Förrätt: Svensk tapastallrik med fem olika smaker
Varmrätt: Glögglaserad lammrostbiff med syrlig rödkåls-
marmelad, Rotfruktstimbal och sauterad savoykål 
Dessert: Vit- och mörk chokladmousse med apelsin-
karamellsticks
Serveras må-fr. Minimum 10 personer. Pris: 480:-

Varmt välkommen till oss 
på Skytteholm!

Bokningen:
08-560 236 79
www.skytteholm.se



Björkviksvägen  1, Färentuna
Tel. 08-560 425 80
www.gustavshill.com

Håller länge. Direkt från odlingen. 
Många olika sorter och storlekar.

Julmarknad och massor av 
blommor på Gustavshill.

Julmarknad 28-29 nov.
I växthusen säljer 
våra gäster lokalt 
tillverkade produkter. 
(Ta med kontanter).

Rösta och vinn presentkort! 
Rösta på din favorit bland våra vackra 
julgrupper. 28-29 november.

Superfina 
julstjärnor Från 19:50

Vackra azaleor från 69:-

Som vanligt 
bjuder jag på kaffe 

och pepparkakor i caféet
lördagen den 28 november.

Jag har också en 
överraskning 
till barnen.

Ståtliga 
amaryllis

Julklappscheck

                                                 Vi bjuder på den billigaste. 
Gäller en gång per kupong t.o.m. 6/12.

Köp 4 julstjärnor
betala för 3

Gustavshill Handelsträdgård

Blommor • Träd • Buskar • Tillbehör • Café 
Öppet: vard 9 - 18,  lörd,  sönd 9 - 15
Extra öppet till kl 17 den 28 november

UPPLEV 
JULSTÄMNING FÖR 

HELA FAMILJEN
MASSOR AV HANTVERK 

& PRODUKTER FRÅN 
MÄLARÖARNA

Välkommen kl 11- 16

JUNGFRUSUNDS 
JULMARKNAD

EKERÖ
DESTINATION

www.ekero.se/turism    •    www.jungfrusund.se

5-6D

E C E M B E R

JU
NGFRUSUND

JULBORD

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

Boka på 08-560 35 000 / info@restjungfrusund.se 
www.restjungfrusund.se · Bryggavägen 133 vid Jungfrusunds Marina 

Vi bryter av i julstöket med en glimrande 30+kväll. Garan-
terat fritt från Bing Crosby, tomtebloss, mossiga ljusstakar. I 
rent förebyggande syfte har vi dessutom straff-höjt glöggpri-
set just denna kväll. DJ, julbord kl 18.00, bar till kl 02. 

Vi håller stängt 22 december till 8 januari, men öppnar upp 
för nyårsafton, så kom till Jungfrusund och fira in nyåret! Vi 
serverar supé och hinkvis med skumpa hela kvällen. Prata 
med vår servis på plats eller ring och boka. Välkomna!

30 kväll 
5 DEC.

Klassiskt skärgårdsjulbord hos oss 26 nov 
– 22 dec.  Välkommen måndag – fredag kl 
18.00 (595 kr), lördag – söndag kl 12.00 och 
kl 18.00 (565 kr). Boka i god jul, förlåt, tid.

Nyårsmiddag

JULMARKNAD 5–6/12 KL 11–16!
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Under en två timmar lång 
workshop i slutet av maj, 
fick ett antal niondeklassare 
från Uppgårdsskolan, Tapp-
strömsskolan och Träkvis-
taskolan prova på och skapa 
tredimensionella kosntverk 
med allehanda material så-
som frigolit, träbitar, kartong 
och ståltråd.  
Initiativet kom från Maud 
Edvardsson, kutlurpro-
ducent på Ekerö kommun 
och inspirationen från en 
skulpturutställning som 
Veronica Cornils-Berg hade 
vid samma tid. Resultaten 
går nu att beskåda under ett 
par veckor i galleriet i Ekerö 
kulturhus.

 – Det var verkligen jätte-
härligt att jobba med de här 
ungdomarna. Framförallt är 
det fascinerande att de har 
fått fram det här fina och ge-
nomtänkta resultatet bara på 

två timmar, säger Veronica 
Cornils-Berg.

Hon beskriver hur hon 
försökte göra ungdomarna 
uppmärksamma på hur vik-
tigt det är med balansen i en 
skulptur och hur även mel-
lanrummen eller tomrum-
men skapar harmoni i ett 
konstverk.

– Jag försökte få dem att 
väcka sin uppmärksamhet 
och verkligen känna efter vad 
de upplever och hur de påver-
kas om de lyfter blicken och  
ser sig omkring i ett rum.

En som har ägnat mycket tid 
åt att leta i dessa arkiv, som 
till stor del finns tillgängliga 
på nätet, är riksspelman Arne 
Blomberg. 

Nyligen gjorde han och 
spelmanskollegorna i kapel-
let Spiskroken ett uppskattat 
framträdande i Ekerö biblio-
tek. Som förberedelse gjorde 
han efterforskningar och 
fann en mängd intressanta 
personer som trädde fram 
från det förflutna.

– Georg Bladini arbetade 
som kamrer på Svartsjö-
anstalten. Hans livs största 
intresse var musik och han 
nedtecknade mer än hund-
rafemtio melodier från fram-
förallt socknarna på Färingsö 
och han har även dokumen-
terat namn och beskrivning-
ar på andra kompositörer och 
spelemän, som finns tillgäng-
liga för allmänheten.

I Bladinis dokumentation 
går det att läsa om torpare, 
rättare, vaktkonstaplar, fat-
tighjon, nämndemän och 
skeppare, som alla hade det 

gemensamt att de skapade 
musik som var den moder-
naste för den tiden.

– Skräddare Haglund och 
Per Fredrik Lundkvist, båda 
från Skå var produktiva spe-
lemän som var födda 1846 
och 1845. Haglund behärs-
kade 150 valser bland annat 
och Lundkvist spelade på 
närmare 600 bröllop.

I arkivmaterialet kan man 
även hitta uppgifter om att 
Haglund var verksam ända 
upp i mycket hög ålder. På se-
nare år, när tempot i musiken 
hade blivit högre, ville inte 
ungdomarna dansa till hans 
musik, för de tyckte att han 
spelade för sakta.

De musikskapande spel-
männen har dock inte bara 
funnits på Färingsö. I famil-
jen Teller, med anknytning 
till Lindy på Adelsö, fanns 
spelemän under närmare 
hundratrettio år, med början 

1741. Det finns även musik-
stycken dokumenterade som 
innehåller ortsnamn såsom 
Ekerövalsen och Svartsjölan-
dets skarpskyttemarsch.

Arne Blomberg poängterar 
att det var modern musik som 
dessa spelmän skapaade.

– För mig är folkmusiken 
ett alldeles för snävt begrepp. 
Det skapar konstiga bilder 
i människors huvuden av 
gamla farbröder med gamla 
instrument, som spelar ur-
åldriga låtar.

Det var istället oftast unga 
män som spelade på bröllop 
och andra festliga tillställ-
ningar. Många trappade ner 
på musicerandet i tjugofem-
årsåldern då familj och andra 
åtaganden tog mer tid från 
fritidsintressena. Alltså inte 
helt olikt hur musiklivet ser 
ut på Mälaröarna än idag.

08-560 35 000 / info@restjungfrusund.se 
www.restjungfrusund.se · Bryggavägen 133 vid Jungfrusunds Marina 

Grattis på 
julafton!

565 :- / 595 :-
26/11–22/12. Helg / vardag per person.

Du kanske inte hör det så ofta. Visst låter 
det trevligt, som omväxling till ’god jul’? På 
julafton i år kommer du med all rätt kunna 
gratulera dig själv till att ha ordnat det trev-
ligaste julbordet till familjen, vännerna eller 
firman.

Hos Jungfrusunds skärgårdskrog vid Mäla-
rens strand på Ekerö hittar du alla julbords-
klassiker. Men också – som omväxling – nya 
och spännande rätter och recept. Allt serve-
ras med en strålande utsikt mot vattnet (och 
inte minst mot julledigheten).

Självklart kan vi ordna skjuts hit och hem, 
både sjö- och landsvägen. Och du får lika 
självklart ta åt dig hela äran för kalaset.

Omväxling förnöjer. Varmt välkommen och 
grattis på julafton!

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 

olering är som att

form och dimension
t och 

Håll kylan ute 
- behåll värmen inne!

Uppvärmning är den största boendekostna-
den för husägare. Otillräcklig isolering är 
som att slänga pengarna i sjön.
Gjord av sten behåller Paroc stenull 
ditt hus varmt, eftersom den 
behåller sin form och dimension 
tack vare den höga densiteten i 
materialet. 
Dessutom suger 
stenull inte fukt 
och den brinner 
inte heller.

PASSA PÅ!
Lekstugor i högkvalité färdigmonterade.

Vi har endast två kvar!

Stegar
från
Scando

20%
rabatt

20%
rabatt

Erbjudandena gäller 
t.o.m den 30 november.

Köar du på Ekerövägen?
Var med och tyck till om Ekerövägen!

Vägverket Region Stockholm arbetar med att ta 
fram en förstudie för väg 261, Ekerövägen, på 
sträckan Nockeby–Tappström/Ekerö centrum 
och inbjuder allmänheten till samråd. Syftet med 
samrådet är att informera om åtgärder, som kan 
förbättra framkomlighet, trafiksäkerhet och trans-
portkvalitet på den aktuella vägsträckan. Samrådet 
ger dig också möjlighet att ställa frågor och/eller 
lämna förslag på förbättringar.

Välkommen till Öppet hus i foajén Ekerö  
kommuns kulturhus, tisdagen den 1 december 
kl 16.00–19.30!

Vi vill gärna veta vad du tycker om transportför-
sörjningen till/från Ekerö och Vägverkets förslag 
till åtgärder. Du kan bidra med din kunskap om 
trafiksituationen i området, ställa frågor samt ge 
synpunkter på det som planeras. Om du vill lämna 
synpunkter vill vi ha dem senast den 22 december 
2009 skriftligt till: Vägverket Region Stockholm,  
171 90 Solna, eller via e-post: vagverket.sto@vv.se

Vill du veta mer? 
Gå in på vår hemsida www.vv.se/vagprojekt eller 
kontakta projektledare Carl-Erik Klockars,  
Vägverket, telefon 08-757 68 59.

Underlag till samråd kommer att finnas tillgänglig i 
receptionen Ekerö kommunhus, samt även på  
Vägverkets regionkontor, Sundbybergsvägen 1, Solna.

Bakgrund 
Ekerövägen är den enda fasta förbindelsen mellan 
Ekerö kommun och fastlandet. På sträckan åker 
närmare 20 000 fordon per dygn. Den täta trafiken 
och utformningen av flera korsningar ger problem 
med framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vägverket arbetar för att din resa på Sveriges 
vägar ska vara så smidig, säker och miljöanpassad 
som möjligt. Vi har ansvar för frågor som rör vägar, 
trafik och trafikanter.

Läs mer på:  www.vv.se
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

AC - service   

Julöppet 1-22 december
alla dagar kl 11-16

13 december kl 13.00 sjunger Dizzi Dames
19 december kl 14.00 Mälaröarnas Kammarkör

I galleriet: Marie La Marca Andersson
vernissage 28 november 11.00-17.00

Välkomna!
www.hantverksstallet.se

Hos oss finns:
l Smörgåsar l Sallader l Delikatesser

l Bakverk l Presenter l Catering

     Köp era julgåvor/korgar hos oss 

Välkomna önskar Annie & Lotta
Öppettider: Måndag-fredag kl 6-14

Under december även lördagar 10-14, Julafton 9-14 

Telefon: 08-560 255 20

Färentunavägen 107

Gula huset bredvid OK/Q8 i Skå

I ny regi!

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 6 december

kl 15.00-17.30

20 !

Om bristen på demokratiskt sinnelag
Den demokratiska processen och 
möjligheterna till välgrundade 
och ansvarsfulla beslut offras när 
den politiska ideologin och det 
partiegoistiska intresset sätts i 
första rummet.  Den moderat-
ledda alliansen styr vår kommun 
utan eftertanke, sans och förnuft. 
Man respekterar inte ens kom-
munfullmäktiges begäran om en 
utredning om de kommunal-eko-
nomiska konsekvenserna av att 
hyra ett badhus av en privat aktör 
eller av andra lösningar på ägandet 
och driften av huset.

Allianspartierna i kommunfullmäk-
tige tog på ett snabbinkallat extramöte 
ett ensidigt majoritetsbeslut om att 
badhuset ska upphandlas som en 
s.k. OPS-lösning (Offenlig/Privat 
Samverkan) med ett helt privat ägande 
och drift av huset. Vi och kommun-
fullmäktige hade begärt en utredning 
om vad denna lösning skulle kosta 
jämfört med ett ägande och en drift i 
kommunal regi eller ett kommunalt 
ägande och driften utlagd på entre-
prenad. Denna begäran struntade 

högeralliansen i. Vi socialdemokrater 
reagerar starkt mot att man på detta 
sätt åsidosätter vedertagen kommunal 
praxis och att demokratiska och öppna 
arbetsformer negligeras. 

Högeralliansen har nu bestämt att 
kommunen skall åta sig att betala en 
stor del av driftkostnaderna för bad-
huset. Uppgifter har cirkulerat om 
att en privat ägare till badhuset skulle 
få ett driftbidrag på minst 8 miljoner 
kr per år under 25-30 år, sammanlagt 
närmare en kvarts miljard kronor. 
Och vi socialdemokrater frågar oss: 
Varför binder man sig för detta utan 
att ha en aning om vad alternativa 
lösningar skulle innebära och hur de 
ekonomiska åtagandena då skulle falla 
ut? Frågan om vilken ägande- och 
driftform som skulle bli ekonomiskt 
mest förmånlig för kommunen och 
dess invånare struntar man i – detta 
vill man ju inte ens utreda! Man får 
intrycket av att kommunens kostna-
der för badhuset får tillåtas bli vad de 
blir. Kommunalrådet Carpelan sade 
i kommunfullmäktige ”att Badhuset 
av politiska och ideologiska skäl skall 
ägas och drivas i privat regi”. Förvisso 

klara men ack så besynnerliga besked! 
Var finns kraften, viljan och förmågan 
att hitta den mest ändamålsenliga och 
mest ansvarfulla ekonomiska lös-
ningen på detta projekt?

OCH SÅ INSTÄLLER SIG en fråga 
till: Tillåter verkligen gällande regler 
om konkurrensneutralitet att kom-
munen massivt skattesubventionerar 
en privat intressents önskan om att 
driva ett badhus, en kafeteria, ett gym 
och dessutom kanske en bowlinghall, 
spa-anläggning, restaurang och sam-
lingssal för konferenser, konserter 
och utställningar i eller i anslutning 
till Badhuset? Kräver inte en sådan i 
och för sig spännande utvecklings-
möjlighet att kommunen åtminstone 
äger badhuset men möjligen lägger ut 
verksamheten på entreprenad? Det 
skulle skapa förutsättningar för att 
ge våra redan duktiga och innovativa 
Mälaröföretag i dessa branscher chan-
sen att växa och utvecklas och bidra 
till en ökad livskvalitet i vår kommun.

Vi vill ge våra lokala företag chan-
sen, vi vill ge det lokala näringslivet 
växtkraft!

Men nu är det uppenbarligen i första 
hand väldigt bråttom att ta alla beslut i 
badhusfrågan – detta utan en tillstym-
melse till eftertanke och ekonomisk 
analys. 

Vi kan inte se en någon annan 
förklaring till detta än att den mode-
ratstyrda alliansen vill försöka vinna 
kortsikta politiska poäng – man tror 
sig kunna vinna nästa års val på denna 
fråga. Det är därför som spaden till 
varje pris måste gå i jorden före den 
19:e september 2010! 

VI VILL SE EN ANNAN tingens ord-
ning i kommunfullmäktige – ett age-
rande som kännetecknas av sans och 
förnuft, där alla fakta läggs på bordet 
och rimliga beslutsunderlag skapar 
förutsättningar för kloka beslut av 
ansvarsfulla politiker. 

¢¢¢¢ 
Beträffande ditt inlägg (anonymt) så är min upp-
fattning att du citerar mig felaktigt. Det jag sa var 
att det formellt sett inte skulle behövas ytterligare 
ett beslut i kommunfullmäktige om att etablera ett 
badhus i Ekerö kommun. Detta eftersom ett sådant 

beslut redan har fattats i juni 2008 då kommun-
fullmäktige antog alliansens ”regeringsförklaring” 
som inriktningsmål för kommunen. Där framgår 
det att ett badhus bör vara färdigställt under man-
datperioden 2007-2010. Vidare vill jag göra dig 
uppmärksam på att vi för tydlighetens skull valde 
att ta ett ytterligare beslut om badhusets etablering 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 
oktober i år. Alltså är besluten i alla delar fattade 
helt i demokratisk ordning, även ”regeringsförkla-
ringen”.

ty
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Skå RidcenterSkå Ridcenter

Tradition – Kvalitet – Kunskap

Kom ut och besök oss! 
Vi har mycket på gång!

Årets LUCIASHOW 
6 december kl 17 – gratis inträde

Gratis PROVRIDNINGSLEKTION 
26 december kl 10-14

JULLOVSKURSER
i både hopp och dressyr

Gå in på 
www.skaridcenter.se 
för alla detaljer

Skå Ridcenter AB
Eneby Gård, 179 75 Skå
Tel: 070-660 99 90

Julmarknad på Sättra Trädgård 
på Adelsö lördag 28 november kl 10-16
l Stort utbud av Amaryllis, Julstjärnor och andra 
julblommor samt julgrupper l  Lokala utställare 
l Kafé och Lotteri
Vi levererar också blommor och grupper 
inom Storstockholm. 
Ring 56052106 för beställning och leveranstid.
Vi tar kort och till företagskunder kan vi fakturera.

LÅT DIN NISSAN FÖRBLI  
EN ÄKTA NISSAN!

Endast hos en auktoriserad verkstad får du rätta uppdate-
ringar av mjukvaror samt servicekampanjer utförda. Rätt 
stämpel i serviceboken påverkar bilens andrahandsvärde.

DIN LOKALA NISSAN ÅTERFÖRSÄLJARE

MOBILITY MOTORS AB, Ulvsundavägen 112, Tel verkstad 08-546 328 60
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När Svartsjölandsslätten 
ligger som kalast och jord-
mörkast i mitten av novem-
ber berättar Mälaröarnas 
Nyheter om hur det ordnas 
höstfestligheter i Färentuna- 
Hilleshögs hembygdsgård. 
De många fruktträden 
sträcker svarta, knotiga fing-
rar mot gråa skyar, men inne 
i hembygdsgården dukas 
ett festligt kaffebord upp 
medan elljuset strålar från 
den vackra lyktan på mu-
seigaveln. Ordförande Erik 
Forsberg har stora förhopp-
ningar om stor uppslutning 
nu när det ges möjlighet att 
tala om någon annat än den 
eviga torkan. 

om 
hur året förflutit i hembygds-
föreningen. Medlemmar har 
försvunnit och andra har 
kommit till. Även många 
sommargäster är medlem-
mar, både på gott och ont.

– ”Flyttfåglarna” vållar en 

del besvär i matrikeln. Men 
ett mera fast underlag tror 
man sig få när den nu pågå-
ende sommarbebyggelsen 
stabiliseras. Det brukar börja 
med en pytteliten kiosk för 
att efter något år bli en liten 
villa. 

I en tredje etapp bygger 
man vinterbonat och i tydlig 
avsikt att så småningom slå 
sig ned för gott i trakten. Då 
blir bebyggarna också fasta 
medlemmar i hembygdsför-
eningen, säger han.

På Adelsö 
står RLF som arrangör av 

en hejdundrande skördefest 
för femte året i rad, med 
syfte att ge en vision om de 
skördefester som forna tiders 
storbönder ordnade för sina 
anställda. Ett hundratal 
medlemmar samlas kring 
vackert dukade långbord i 
hembygdsgården. 

På matsedeln står förutom 
ett rikt smörgåsbord även 
plommonspäckad fläskkarré, 
glass och vindruvor. Ser-
veringen ombesörjs av sex 
manliga elever från Stock-
holms restaurangskola under 
överinseende av källarmästa-
re Kjell Blumenthal, som har 
sin sommarstuga på Adelsö 

och har goda kontakter med 
RLF-arna. 

Både kvinnor och män 
uttrycker uppskattning för 
varandra och det arbete som 
utförts under det gångna 
året, i de tal som hålls under 
middagen. Podiet är smyckat 
med en vacker utställning 
anordnad av trädgårdsmäs-
tarna Erik Svensson i Stenby 
och Arthur Andersson på 
Sättra. Efter dansen auktio-
neras utställningsföremålen, 
som bland annat består av 
sädeskärvar, grönsaker, 
blommor och kromosombe-
tor, ut av Valle Collberg till 
förmån för Rädda barnen.

 mängd andra 
förströelser arrangeras runt 
om på öarna i höstmörkret. 
Till exempel anordnas 
”bokafton” i Färingsö kom-
munalbibliotek. Författaren 
och fotografen Sven Gillsäter 
berättar om en resa i tropi-
kerna och visar färgbilder. 
Kollegan Ola Thörnqvist 
läser också några stycken ur 
sin nya roliga kåserisamling 
”Ja, se fruntimmer”.

Till en kostnad av tio 
kronor går det även att delta i 
den kurs i halmflätning som 
arrangeras av Ekerö hus-
hållsnämnd på Lovö. Alla är 
välkomna!

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 

MOBILITY MOTORS BROMMA 

– DIN LOKALA NISSAN  
ÅTERFÖRSÄLJARE

NISSAN MICRA
FRÅN 121,690 kr

Luftkonditionering AC
Perkeringssensor bak
Radio/CD, Bluetooth® och MP3-uttag
Nyckelfritt låssystem
Hastighetsvarnare
Beroende på modell.

NISSAN NOTE
FRÅN 134,200 kr

6 krockkuddar med ESP
Radio/CD, Bluetooth® med MP3-uttag
Skjutbart baksäte med uppfällbara ryggstödsbord
Flexi-board mångsidig golvskiva i bagageutrymmet
Nu också 1.5 dCi
Beroende på modell.

MOBILITY MOTORS BROMMA 
– DIN LOKALA NISSAN ÅTERFÖRSÄLJARE

MOBILITY MOTORS AB, Ulvsundavägen 112, Tel: 08-540 328 00, www.mbil.se

NISSAN QASHQAI
FRÅN 179,900 kr

6 krockkuddar med ESP
Panoramaglastak
Bluetooth® Handsfee-kompatibilitet
2-zoners klimatanläggning ACC
All-Mode 4x4
Beroende på modell.
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Storslam för Ekerö IK Team-00
ISHOCKEY |

Totalt tio lag i två femlagsgrup-
per matchade mot varandra, ef-
ter gruppspelet stod bägge Ekerö 
IK-lagen som segrare med idel 
vinster vilket betydde att finalen 
blev en intern Ekeröuppgörelse. 
Efter en mycket välspelad final 
som hade kunnat sluta hur som 
helst stod lag blå som segrare över 
lag vit med 3-0.  Trots att ledarna                        
förklarat alla var vinnare redan 

före finalen är det svårt att ta en förlust för en nioårig iskämpe, men när röken lagt 
sig firade hela laget att man bärgat både guld och silverpokalen.    
                   

Vinst till Rastaborgs ponnylag
RIDSPORT |

Tävlingen gick av stapeln på Bot-
kyrka ridsällskaps anläggning och 
hade föregåtts av två kvalomgångar, 
där 40 lag, uppdelade på två distrikt 
har tampats om att komma till fi-
nalen. Rebecca Novo på Jerry, Lisa 
Sjöberg på Chivas, Clara Björnsson 
på Anells cocktail och Alice Linder 
på Munsboro Chesney var de duk-
tiga deltagarna som tränat hårt för 
att nå högst på prispallen. 

– Det är verkligen jätteroligt och både jag och tjejerna är stolta. Det här är ett 
resultat av hård träning, både mentalt och fysiskt tillsammans med hästarna, säger 
Elin Löfgren som är lagledare.
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423 stycken tappra åskådare 
hade kommit denna kalla 
fredagskväll för att avnjuta  
division 2- matchen. Alla var 
där av en anledning  – man 
ville se sitt favoritlag vinna. 
Lagen var taggade till tän-
derna och några av de som 
saknades i det förra derbyt 
hade nu anslutit till trupper-

na. Riktigt kul att se Ekerös 
Niklas Sävström på isen 
igen. Han är en teknisk profil 
som kan avgöra en match 
helt på egen hand. 

Likt den förra matchen 
startade Skå mer övertygan-
de. Farten fanns under deras 
skridskor och chans på chans 
skapades. Till slut orkade 
inte heller Ekerö hålla emot 
och drygt fyra minuter in i 
den första perioden stänkte 
Viktor Wennergren in det 
första målet i en kontrings-
situation.

Första perioden var Skås 
rakt igenom. Någon enstaka 
chans hade väl Ekerö, men 
inget nämnvärt. När klockan 

stod på 14:37 kom det andra 
målet för Skås räkning. En 
läcker pass från André Isberg 
banade vägen för ett direkt-

skott av nr 24 Markus Modig 
och 2-0 var resultatet efter 
den första perioden.

Efter pausen kom ett 

hungrigt Ekerö in på isen. 
Det fick ett bra läge att redu-
cera i och med att man spe-
lade ett 5 mot 3 powerplay, 
och visst tog de chansen. 
Erik Göransson tryckte upp 
pucken i krysset efter 2:15 
in i den andra perioden och 
hallen lyfte. Nu började 
kampen för att komma till-
baka från Ekerös sida. Tre 
stycken puckar tog i virket 
bakom den i övrigt lysande 
målvakten Staffan Östlund i 
Skås mål. Bra målvakter har 
tur som man brukar säga.
Trycket blev för stort. 
Utvisningarna blev för 
många. Ekerö hade allt för 
många chanser att ta sig 

tillbaka in i matchen. När 
Fredrik von Sivers avlossade 
kanonen sju minuter från 
slutet kunde inte Skå längre 
stå emot. 2-2 slutade match-
en. Det var nog båda lagen 
ganska nöjda med. 

Inramningen var fantas-
tisk, resultatet var rättvist, 
Ekerö hade en fantastiskt 
klack bakom hemmamålet. 
Kanske var de unga, tappra 
ekeröfansen en av de avgö-
rande faktorerna till att 
Ekerö orkade resa sig i detta 
andra Mälaröderby.

Oavgjort i årets andra derby

                            Foto: Christer Odebrand

                                                 Foto: Ove Westerberg

Rastaborgs ridklubbs ponnylag.               Foto: Marie Jonsson

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

Nya Prius är fylld av innovationer  som gör den 
snålare, rymligare, starkare och roligare att 
köra. Den avancerade hybridtekniken har 
vidareutvecklats och ger mer kraft men ännu 
lägre bränsleförbrukning, från 3,9 l/100 km 
vid blandad körning och koldioxidutsläpp 
från 89 g/km. Nästa generation Prius är här. 
Följ med!

Pris från 
269.000 kr inkl moms. 

Serviceavtal från 295 kr/mån

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 KÖR NING: 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. 

*Månadskostnaderna är baserade på 36 
månader och 1500 mil/år 

Nya Toyota Prius

Prenumerera 
från

4.270:-
per månad*



TOSHIBA

NYHET! 

Luft/luftvärmepump

Polar2 - Toshibas nya luft/luft-värmepump med 

ännu högre verkningsgrad, låg ljudnivå, bättre 

luftrening och effektivare värmespridning.   

Steglös underhållsvärme 5-13°C. 

Speciellt framtagen för nordiskt klimat.

NYHET!
Fråga oss om Toshibas 
nya luft/vatten-värmepump Estia.

Bästa COP 6,52

Världspremiär! Ring
oss idag!och börja spara pengar!

Alla typer av 

värmepumpslösningar.

08-630 30 00
www.ventilationsutveckling.se

EASY CLEAN

EKERÖ FÄRGLAGER

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

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 

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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malaro.com

 nyheter
MÄLARÖARNAS

¢
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bokaflytt.se info@bokaflytt.se

Tel. 26 80 40

Din lokala flyttfirma
l Bohagsflytt
l Kontorsflytt
l Flyttstädning                         
l Magasinering

    

Tel. 070-752 21 39    
www.levametoden.se 

Jobb-coach 
på Ekerö

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

www.klockarebolaget.se Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

MÅNDAG 23 NOV. 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 26 NOV. 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 
 
Kl. 19 Mässa i  
Timmermannens 
kapell 
Gunvor Johnsson 
kl. 19.30 
”Folkbokföringens 
historia” Arkivarie 
Håkan Stark från 
Stadsarkivet slussar 
oss genom århundra-
dena. 

SÖNDAG 29 NOV. 
1:a advent 

FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 10 Högmässo-
gudstjänst 
Gunvor Johnsson 
Färingsö Kyrkokör 
Trumpet  
Kaffeservering och 
försäljning i försam-
lingshemmet 
 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 12 Högmässo-
gudstjänst 
Gunvor Johnsson 
Färingsö kyrkokör 
Trumpet 

MÅNDAG 30 NOV. 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 
Kl. 19 Arbetsgruppen 

TORSDAG 3 DEC. 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Jullunch 
 

Obs! Anmälan till  
jullunchen senast  
den 23 november på 
telefon 564 209 20 

SÖNDAG 6 DEC. 
2:a advent 

SÅNGA KYRKA 
Kl. 11 Gudstjänst för 
Stora och Små 
Gunvor Johnsson 
Barnkören 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             www.svenskakyrkan.se/faringso 
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Fin till jul & varm till vintern

hos

i Abrahamsberg

Robust barnkläder

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

100 kr rabatt
Handla för minst 500kr så får du 100kr i rabatt
Ta med annonsen till butiken.
Gäller vid ett köptillfälle / kund.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden

www.malaro.com/mn

Jag har en 
mac!

Ring inte...
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 



5-6 december kl. 11-16
Drottningholms Julmarknad

Välkommen till

Bygga Nytt. Besök vår hemsida www.finhuset.se

Finhuset 136 kvm säljes i byggsats med färdiga väggmoduler.

Introduktionspris 986 000 Kr. inkl moms
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Radisson Blu Royal Park Hotel ligger mitt i 
Hagaparken alldeles intill Brunnsviken. Här 
fi nns alla faciliteter – både för den stora 
kongressen eller det lilla personliga mötet. 
Välkommen att prova oss du också!

9 NOV 2009 | 

Vi administrerar rotavdrag!

Elitseriehockey till 

halva priset
Se vår hemsida www.ekeroenergi.se

Bygdens elleverantör i 9 decennier

 nyheter

Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

Hyr film
Öppet till 24.00

Tel 560 230 70  

www.rastaholm.nu

Julbord
från 1:a Advent

Lördagar och söndagar. Start lördag 28/11

Se sidan 12

Bröllop, Festvåning, 

Företagsfester, Catering m.m.

www.malaro.com/mn

Vi administrerar rotavdrag!

Elitseriehockey till 

halva priset
Se vår hemsida www.ekeroenergi.se

Bygdens elleverantör i 9 decennier
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

Hyr film
Öppet till 24.00

Tel 560 230 70  

www.rastaholm.nu

Julbord
från 1:a Advent

Lördagar och söndagar. Start lördag 28/11

Se sidan 12

Bröllop, Festvåning, 

Företagsfester, Catering m.m.

Redan torsdag före utdelningshelgen 
finns MN för ”tjuvläsning” på nätet

Upptäck 
MN på nätet 

-  du också!



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 
●   Ansiktszonterapi 

Välkommen hälsar 
Elisabeth, 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 

Nu även utbildning 
för automatväxel!
N ä tbild i

KÖRKORT
Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

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!

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

STENHAMRA-TV
Montering av
TV-antenner

Service 
& Försäljning

Tel: 560 401 53
Mobil: 070-594 31 69

stenhamratv@telia.com

I samband med ett gara-
geinbrott i Gräsåker blir en bil utsatt för 
skadegörelse.

-

försökt att olovligen ta sig in i en villa i 
Mörby.

Ekerö -

Ekerö

 

Menhammar.
Väsby

-
Stenhamra. 

-
gen i Färentuna.

Färingsö blir det in-
-

Ekerö
-

Lundhagen.
Ekerö

en bluffaktura.

Färingsö -

Ekerö sommarstad sker ett inbrott i 
-

Väsby

vinden till Tappströmsskolan -

Ekebyhovs

Stenhamra

Stenhamra

Färingsö

Munsö

Färingsö

Adelsö
verktyg.

-
Jungfrusundsvägen blir re-

Kungshatt

Mellan Menhammar 

-
Stenhamra

Gällstaö -

Stenhamra

Munsö skolas 
-

len.
 

-
Gustavalund. Inga skadade.

-
fas vid Jungfrusund

-
del.

i Väsby.

Adelsö.

Ekerö.

Rastaholm inkommer till 

-

Träkvista.

Ekerö
vederbörandes bankkort.

Ekebyhovsskolan.

Munsö.
Hammar-

gården -
tersöka vildsvinet.

Ekerö -
-

Ekerö

Ekerö. 

-
Gräsåker

Sandudden -

Gräsåker.

Hummelvreten som 

-
gen i Stenhamra

Adelsö inkommer 
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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

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

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!

 | service för dig!  27
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Service  l  Däck
Plåtreparationer

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  



ANNONS                                    HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING                                    ANNONS

Att förbereda sin försäljning under-
lättar den dagen du vill skrida 
till verket och sälja bostaden, 

säger Martin Larsson, mäklare på Svensk 
Fastighetsförmedling.

Det finns många moment som ska 
vara klara innan en bostad kan läggas 
ut till försäljning och många av dessa 
kan med fördel göras även om man inte 
vet exakt när man ska sälja. På Svensk 
Fastighetsförmedling kan man få hjälp att 
göra det genom tjänsten Läge+, en tjänst 
som dessutom är gratis och du binder dig 
inte för att sälja utan kan när som helst 
ångra dig.

– Det kan vara stressigt nog när man är 
i en köp- och säljprocess, att då ha förbe-
rett sig väl är för många ett stort plus.

GENOMTÄNKT BOSTADSBESKRIVNING
Framför allt är det praktiska detaljer som 
till exempel fotograferingen som kan göras 
i tid. När mäklaren får en bostad till för-
säljning vill ju oftast kunden att den ska 
marknadsföras så snart som möjligt. Då 
är det inte alltid möjligt att invänta ett 
bra väder för att fotografera utomhus. 
Har kunden valt Läge+ kan den som ska 
fotografera bostaden vänta in det mest 

Bäst förberedd 
gör bäst affär

DE ALLRA FLESTA VILL KÖPA FÖRST OCH SÄLJA SEN. MEN SAMTIDIGT ÄR DET LÄTT ATT FÅ KALLA FÖTTER 

AV RÄDSLA ATT INTE FÅ BOSTADEN SÅLD. LÖSNINGEN ÄR ATT FÖRBEREDA DELAR AV FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 

SÅ DET BARA ÄR ATT TRYCKA PÅ KNAPPEN DEN DAGEN MAN HITTAT SIN DRÖMBOSTAD. 

ska köpa.
– Det kan handla 

om att man vill 
bolla ekonomiska 
frågor, sådant som 
rör en bostadsrätt 
eller området man 
hittat  en ny bostad 
i.  

En annan fördel 
med att mäklaren vet att bostaden kommer 
att finnas till försäljning i framtiden är att 
man kan tipsa en kund som söker bostad 
om att just en sådan som kunden söker 
kommer till försäljning inom kort. Vilket 
dessutom ibland kan leda till en match-
ning mellan säljare och köpare där inte 
ens någon öppen visning eller budgivning 
behövs. Själva orsaken till att förbereda 
sig i tid är förstås att kunna sälja så snart 
som möjligt efter att ha köpt bostad och 
på bästa sätt undvika dubbla boendekost-
nader. 

TRYGGHET OCH KONTROLL
Om du inte alls vet när du kommer att 
sälja spelar ingen roll. Martin berättar att 
det finns kunder som börjat sin förberedel-
seprocess redan 1½ år före försäljningen. 

gynnsamma vädret och även säsongen om 
det är så att försäljningen beräknas ligga 
långt fram. På så sätt blir bostadsbilderna 
de allra bästa, vilket ju framför allt har 
betydelse för den som säljer ett hus. Andra 
fördelar med att förbereda sig i tid är 
att bostadsbeskrivningen oftast blir mer 
genomtänkt och bättre, eftersom mäklaren 
och säljaren har tid att gå igenom den till-
sammans. 

– All marknadsföring kan förberedas så 
den dagen som säljaren hittat den bostad 
de vill köpa är det bara för oss att trycka 
på knappen och samma dag kan bostaden 
marknadsföras på internet, säger Martin. 

Många vill styla sin bostad inför foto-
grafering och visningen och då gäller   
det förstås att ha god tid på sig. Det kan 
också finnas renoveringsbehov i bostaden 
som kan höja värdet på bostaden om de 
åtgärdas och det är sådant som säljaren får 
mer tid till med en längre förberedelse tid. 

RÅDGIVARE I MÄKLAREN
Den som väljer att på ett tidigt stadium ta 
kontakt med mäklaren för att just förbere-
da en framtida försäljning har automatiskt 
också en rådgivare i mäklaren – även när 
det gäller frågor som gäller den bostad de 

DETTA INGÅR I LÄGE+

Läge+ går ut på att vi förbereder din 

försäljning så väl att du snabbare kan slå 

till när något nytt dyker upp.

energi och fukt.

Den som väljer att på ett tidigt stadium ta kontakt med mäklaren för att förbereda en framtida försäljning har automatiskt också en rådgivare i mäklaren – även när det gäller frågor som gäller den 
bostad de ska köpa. FOTO: FRIDA ANDERSSON

Martin Larsson

En del vill att bostaden läggs ut för att 
potentiella köpare ska se att det här är en 
bostad som så småningom kommer att säl-
jas, andra vill vänta till det är skarpt läge 
– det bestämmer kunden själv. 

Trygghet och kontroll är två faktorer 
som gör Läge+ populärt.

– De flesta upplever det som en trygg-
het att ha förberett allt och veta att så snart
vi har köpt vår nya bostad står mäklaren i 
startgroparna för att starta försäljningen, 
avslutar Martin. 

CARINA WEDIN

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