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Ny biltvätt
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

Julbord

Lördagar och Söndagar
Sittning kl 13.00 & kl 17.00
Julbord övrig tid på beställning, min 25 pers.

Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Öppet till 24.00
Träkvista
08-560 300 96

Vi administrerar rotavdrag!
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Kontaktlinser
Priser som på nätet?!
Proclear 1 day

Focus Dailies
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fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Sommarstad

4:a Ekerö Sandudden. Ett hus kvar!

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

Hiss: Nej.
Adress: Strandskogsvägen 13
Visas sön 6/12 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. Bra planerat hus 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.

Färingsö Stenhamra

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. Bra förrådsutrymmen. Vidbyggt
dubbelgarage. Gångavstånd till bad och båtklubb. Ring för visning! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2013.

3:a Ekerö Ekudden

Utgångspris 995 000:Boyta 91,5 kvm
Avgift 6.160:-/mån inkl värme, vatten och
kabelTV(basutbud)

Utgångspris 1 975 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 86 kvm, biyta 86 kvm

Tomt 1 274 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1963
Adress: Skogsvägen 28

Charmigt hus i gamla Stenhamra med renoveringsbehov! Härlig hörntomt med bra lekytor för barnen!
Två sovrum på övre plan och möjlighet till ytterligare ett i källarplan. Stort garage som man når ifrån
källaren. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2096.

4:a Ekerö Brunna

Hiss: Nej.
Adress: Ekuddsvägen 30H
Visas sön 6/12 13.30-14.30
och mån 7/12 18.00-18.30

Ett mycket fint och trivsamt gavelradhus, centralt beläget nära Ekerö centrum med all dess service. Två
sovrum, samt ett större förråd som används som en sovalkov. Två trevliga stenlagda uteplatser.
Möjlighet till garageplats. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2085.

Boyta 94 kvm
Avgift 5.734:-/mån inkl vatten och kabel-tv
Hiss: Nej.

Adress: Tomtbacksvägen 58
Såld innan visning!

SÅLD INNAN VISNING! VISNINGEN INSTÄLLD! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2098.
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I uppropet, som även cirkulerar i mejlform, uttrycks bland
annat oro för att världsarvet
kan komma att mista sin

status om traﬁkplatserna på
Lovön blir verklighet i samband med byggandet av Förbifart Stockholm.
      stark kritik
mot att Vägverket förordar
det alternativ som innebär
störst ingrepp i naturen kring
kulturarvet.
– Jag har skrivit under det
här uppropet för att människor ska få en korrekt bild av
vad det är som kan komma
att hända med Lovön och
Drottningholm, om traﬁkplatserna på Lovön och den

fyrﬁliga vägen blir verklighet,
säger Maria Halkiewicz, som
är folkpartistisk kommunpolitiker och en av initiativtagarna till uppropet.
    mot hur ären-

det har hanterats i kommunen.
– Jag känner hela tiden att
man inte diskuterat den här
frågan enligt demokratiska
former och att inte alla politiska nivåer har fått ta del
av all information, fortsätter
hon.
Inom kort kommer hon
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Den 10 november skrev 25
svenska kommuner på EUkommissionens Borgmästar-

avtal. Sedan tidigare har Göteborg, Linköping, Malmö,
Stockholm, Växjö och Örebro skrivit på avtalet.
Tillsammans med över
900 andra europeiska städer
kommer kommunerna jobba
för att sänka sina koldioxidutsläpp med mer än 20 procent till 2020.
– Den lokala nivån är extremt viktig och vi kan göra
skillnad, de enskilda delarna
kanske är små men tillsammans gör de hela skillnaden.
De svenska kommunerna utgör ett gott exempel för res-

ten av världen och vi måste
synliggöra det viktiga arbete
som görs på lokal nivå, säger
Håkan Samuelsson som är
samordnare för Klimatkommunerna.
 , som är med
i Sveriges Ekokommuner har
inte skrivit på avtalet.
På frågan om varför svarar
kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M):
– Ekerö står bakom Sveriges och EU:s målsättning om
att minska utsläppen med 20
procent till 2020. Borgmäs

taravtalet vill gå ännu längre
och minska utsläppen med
mer än 20 procent. Det innebär dramatiska omställningar
och det är sannolikt därför
det är så få kommuner som
anslutit sig till avtalet. I nuläget anser Ekerö kommun att
vi sedan länge uppfyller avtalet inom ramen för att vara en
ekokommun.
Är det något som kommunen kan tänkas skriva på i
framtiden?
– Ekerö kommun är en
kommun med ett småskaligt
näringsliv och en relativt stor

även att bjuda in till en frågestund där allmänheten får
chansen att ställa frågor till
ansvariga tjänstemän och
politiker angående Förbifart
Stockholm.
På vinjetten Fokus i detta
nummer av Mälaröarnas Nyheter publiceras ett brev med
liknande innehåll som det i
Svenska dagbladet.
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andel ekologisk produktion.
Vi har under många år arbetat
med klimat- och energimål. I
en jämförelse med Europa så
ligger Sverige långt framme
i hur vi arbetar med klimatfrågan. Därför ställer jag mig
frågande till hur vi ska klara
mer än de tjugo procent vi
redan nu står bakom. Men
framtiden får utvisa om vi får
anledning att ompröva det
ställningstagandet.
Kan du ge några korta exempel på kommunens aktiva
“eko”- insatser?
– Ekerö arbetar aktivt med

Moderat Nytt

klimat- och energimål såsom
energirådgivning, i upphandlingar, vi byter ut oljeeldade
värmepannor till uppvärmning med biobränsle för
kommunens fastigheter, utbildning i klimatfrågor inom
både skola och för medborgare. Vi arbetar också aktivt
med Earthhour sedan förra
året och kommer att delta
under 2010, säger Peter Carpelan.

 

 

Anna-Karin! – En av våra
två riksdagskandidater
    

     

Jag vill arbeta för ett ”hållbart samhälle” som framförallt tar fokus på
en ansvarsfull ekonomisk politik, rätt till arbete, rätt att känna tillhörighet
och delaktighet i vårt samhälle, rätt till god samhällsservice
och livskvalitet för alla.

Förverkliga villadrömmen! Plan villatomt
om 2 081 kvm i natuskönt läge nära
vacker badvik. Soligt ostört läge. Perfekt
som komplement- eller åretruntboende. 2
km till mataffär, ca 5 km till Adelsöfärjan.

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

Självklart ska vi ha fortsatt fokus på ökad kvalitet, tillgänglighet och
valfrihet i vård, skola, omsorg. Att se möjligheter i mångfald och våga
bjuda in nytänkande och entreprenörskap är enligt min uppfattning att
ge Sverige en chans att växa och blomstra som land och utvecklas i ett
internationellt sammanhang.

   725 000 KR/BUD    HALLSTAVÄGEN 56
   RING FÖR VISNING    08-807600

   190 KVM    STORMANSGRÄND 4
   FASTIGHETEN ÄR SÅLD

Vårt lands agerande i miljö- och klimatfrågor står för en del av den
samlade världens ansvarstagande. Det ska kännas tryggt att leva och bo
och åldras i vårt samhälle. Att visa medmänsklig respekt för varandra är
en av hörnstenarna för ett hållbart samhälle.

Anna-Karin Ullgren

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.

 

         

    

 

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.
    6 ROK   1974 

Vi älskar Ekerö
   

 

  916 KVM    LILLÄNGSVÄGEN 4
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Rusta för
vintern
Vi ger dig 250:för dina gamla
snickarbyxor
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när du köper
Fristads nya
gore-tex-byxa!
3-lagers windstopper, vindtät
och vattenavvisande i andasmaterial. Vi drar av 250:- när
du köper ett par GWS-226.
(gäller tom 091231)

1.124:inkl. moms

2.995:inkl. moms

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.

Vi har så mycket mer
än arbetskläder...
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– Vi är mitt i en pågående ﬁnanskris även om läget ser
bättre ut än det gjorde för
en tid sedan, inledde kommunfullmäktiges
ordförande Peter Carpelan (M)
årets budgetförhandlingar på
kommunfullmäktige den 17
november.
– Skatteintäkterna har inte
minskat så dramatiskt som vi
trodde, även om de gått ner.
Vi har gjort ett antal satsningar som vi inte hade trott
att vi skulle kunna, tack vare
det och alliansregeringens
stöttning, fortsatte han
?Xe gfe^k\iX[\ att stödpengarna på 18 miljoner
kronor från regeringen är av
engångskaraktär och därför
görs inga generella höjningar
av nivåerna av kommunens
verksamheter, utan istället
görs riktade satsningar på
inre underhåll av skolor och
förskolor.
Jämfört med det budgetförslag som presenterades
i juni när prognoserna såg
betydligt dystrare ut, föreslog nu alliansen ytterligare
påslag med 20 miljoner kronor. Pengarna fördelas bland
annat på ökade öppettider
på biblioteket, lekpark för

300 000 kronor vid Ekebyhovs slott och en konstgräsplan för 3 miljoner kronor
vid Svanängen i Skå.
– Vi kommer även att behålla Skå förskola och vi gör
en uppräkning av skolpengen
som gör att vi tar hänsyn till
volymökningen, sade Peter
Carpelan.
M`[Xi\ jXkjXj 200 000 kronor på att inleda åtgärder för
att bygga om Kulturhusets
foajé för att integrera den
med de verksamheter som
bedrivs där och eventuellt
förbereda för ett café. Samma
summa satsas även för att
skapa ett Världarvsrum i biblioteket.
Det särskilda boendet i
Stenhamra beräknas kosta
110 miljoner kronor fram till
år 2013. En hel del pengar
satsas även på att rusta upp
kommunens lokaler och för
ﬂera skolor och förskolor,
däribland Stenhamra förskola och Träkvistaskolan,
ﬁnns pengar avsatta för renoveringsarbeten.
Även i Färentuna skola beräknas renoveringar komma
igång, med start under 2010.
– En viktig fråga är också
att fullfölja översiktsplanen
och centrumutvecklingen
för både Ekerö centrum och
Stenhamra centrum, sade
Peter Carpelan.
För tillfälliga paviljonger
vid Färingsöhemmet, för att
säkra platser i väntan på att
det särskilda boendet i Stenhamra blir färdigt, avsätts ytterligare 2,2 miljoner kronor.

Nya vingar på Sundby kvarn
beräknas kosta 1,5 miljoner
kronor
=ie fggfj`k`fe\ej sida fö-

reslog man i sina alternativa
budgetförslag ännu kraftigare tillskott till verksamheterna och ville bland annat
avsätta särskilda resurser för
att starta ett programarbete
för att skapa så kallade mellanboenden för äldre i kommunen.
– Till skillnad från den
borgerliga majoriteten så
tar vi ansvar för att omsätta stödpengarna till något
ansvarsfullt och verkligt och
lägger inte pengarna i skattkistan. Var det verkligen regeringens avsikt att ni skulle
lägga 15 miljoner i ladorna,
frågade Ulric Andersen (S).
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– Vi tar ansvar för ekonomin
genom att lägga marginaler,
både i resultatet och genom
budgetreserven, till skillnad
från att bara kasta ut alla stålar och sen får det gå som det
går, kontrade Peter Carpelan.
I en reservation mot alliansens budget skrev Socialdemokraterna att den ”kännetecknas av ett stillastående

utan ett uns av framåtskridande och utveckling”.
Även från Ö-partiet föreslogs en annan fördelning av
pengarna och de ville bland
annat satsa på utbildning av
lärare och ökad lärartäthet i
skolorna.
– Under alliansens mandatperiod har lärartätheten i
kommunens skolor minskat
från 7,7 lärare på 100 elever
till 7,3. Detta trots att de i regeringsförklaringen skriver
att de ska prioritera lärartäthet under mandatperioden,
sa Ylva Forslid (Ö).
Eva Külper (MP) pratade
om att den goda ekonomiska
situationen beror på att kommunen sålt ut en stor del av
sina tillgångar.
– Det beror inte på att våra
politiker har gjort ett jättebra
jobb. Men vad händer när vi
inte har mer att sälja ut, frågade hon.
<kk XekXc _a[X taxor för
vissa av kommunens verksamheter klubbades även
igenom.
Byggnadsnämndens avgifter höjs med två procent,
taxan för att använda kommunala idrottsanläggningar
höjs för personer över 20 år
och avgifterna för musikundervisning i kulturskolan
höjs från 960 till 1 120 kronor
per termin och dramaundervisningen från 720 till 800
kronor per termin.
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Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster
Onsdag 9/12
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Jonas Gräslund

Torsdag 10/12
Ekebyhovskyrkan
13.30 Öppet Hus – Julgröt
Munsbitarna underhåller

Fredag 11/12
Lovö kyrka
19.00 Lucia
Lovö barnkör under ledning av
Klara Valkare
piano: Leif Asp

Söndag 13/12
Ekebyhovskyrkan
10.00 Kommenterad
Ekebyhovsmässa, söndagsskola
Jonas Gräslund
Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Ralph Sjöholm
15.00 och 19.00
Händel: Messias
se separat annons
Lovö kyrka
11.00 Högmässa
Svän Fogelqvist
Munsö kyrka
18.00 Musikgudstjänst
Birkakören
sång/piano: Eva Udd
dirigent: Mait Thoäng
präst: Svän Fogelqvist
Kyrkradion 101,4
lördagar 12-13

nr 19 2009

KYRKSIDAN

Julaftonsﬁrande i Ekebyhovskyrkan
Julaftonen är en av de mest ”stängda” dagarna i vårt land.
Det ﬁnns få alternativ för den som inte vill, hinner, har lust
eller möjlighet att ordna eget julﬁrande.
Men det kan vara skönt, ja rent av lyxigt, att få lämna ansvaret
för julmåltiden till någon annan – för att sedan gå hem till en
julaftonskväll i lugn och ro.
I år finns det möjlighet att tillbringa julaftons eftermiddag tillsammans i Ekebyhovskyrkan.
Förhoppningsvis kan det bli ett alternativ både för ung och
gammal – singel eller kanske tillsammans med hela familjen.

Enkel julmåltid och julsång
Programmet för eftermiddagen blir en en enkel julmåltid, vi
sjunger julens sånger tillsammans, de som vill kan dansa runt
granen och kanske tomten kommer på besök ...
Julaftonsfirandet avslutas med en julbön kl 17.00. Sedan kan
förstås de som vill och orkar komma tillbaka på midnattsmässa
kl 23.00

Vill du bidra?
Vill du bidra till det gemensamma julfirandet? Har du något du
kan göra lite extra av när du ändå förbereder hemma? Kontakta
Anna Blommengren, tel 0701 - 90 03 82.
Vi hoppas också på sponsring i form av matvaror eller julklappar från företag här på Ekerö.

Anmälan
Ansvarig för julfirandet är diakon Anna Blommengren. För att
kunna planera vill hon ha anmälan senast 17 dec, e-post: anna.
blommengren@svenskakyrkan.se eller 0701 - 90 03 82.
Kostnad: 50:- för vuxna och gratis för barn – men ingen ska
behöva avstå från julfirandet av ekonomiska skäl.

Julen – en tuff tid
Julen är en tuff tid för många – inte minst ekonomiskt.
Det märks också i Diakonins akutkassa som tacksamt tar emot bidrag på bg 355-1645. Märk talongen/insättningen med Diakonins
akutkassa.

Tack alla ni
som bakade och skänkte bröd samt deltog med liv och lust på
Ekerö pastorats dag på Ekebyhovs slott den 14/11.
Behållningen blev 5 168 kronor till Diakonins akutkassa.

Fredag 11/12

Söndag 13/12

Tisdag 15/12

19.00 i Lovö kyrka

15.00 och 19.00

18.30 och 20.30

Biljetter: 100:Förköp: exp 560 387 00 eller i blioteket i Ekerö C

Biljetter: 100:Förköp: exp 560 387 00 eller i blioteket i Ekerö C

Lucia – LOVÖ BARNKÖR
under ledning av
Klara Valkare
piano: Leif Asp

Ji Gospelton
ulkonsert

Söndag 13/12
18.00 i Munsö kyrka

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

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

Ekerö Gospel

Musikgudstjänst
Birkakörens julkonsert
sång/piano: Eva Udd
dirigent: Mait Thoäng
präst: Svän Fogelqvist

FOLKMUSIK PÅ TRE MAN
Rolf Jidell m ﬂ

solist: Thomas

Nyman

dirigent: Hanna Ekstedt
vid pianot: Daniel Stenbaek
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Fortfarande oklart vad
som sker med Sea Side

   
   
    
   
      
    
   
   
   
    
   
   

Som vi tidigare skrivit i Mälaröarnas nyheter angående
fartyget Sea Side, återstod
endast att hugga upp båten,
eftersom en förﬂyttning av
fartyget i närmaste blivit
omöjlig efter att det kantrat.
Detta var i mitten av oktober och ett anbudsförfarande
drogs igång av kronofogdemyndigheten (KFM) för att
bestämma vem som skulle
få uppdraget. Anbudstiden
skulle gå ut i slutet av oktober
månad men situationen är nu
något förändrad.
I dagsläget tillåter inte
markägaren Skanska någon
upphuggning på plats då de
inte vill riskera att marken
blir förorenad i det blivande

                

bostadsområdet.
Skanska vill heller inte att
ägaren till fartyget beträder
fastigheten och därmed begränsas ägarens möjligheter att ta hand om fartyget.

Ägaren, som bär ansvaret för
att båten ska ﬂyttas, har å sin
sida inte uppfyllt sina åtaganden trots påtryckningar från
Skanska under ﬂera år samt
från KFM som haft hand om

Julgranar

  

ärendet sedan i våras.
Man har nu funnit en metod för att kunna få fartyget
på rätt köl, men några detaljer
lämnas inte ut då en ny upphandling pågår just nu, som

 

Just nu!
Saffranslängder, lussekatter
och vörtlimpor mm.

190:-

Luciakaffe
Lördagen den 12 december bjuder vi
traditionsenligt på luciakaffe och
nybakade lussekatter.

Julklappstips!

} 29

00

Välkommen!

Ordinarie pris: 79:- - 107:-

3900
Från oss alla till er alla
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Calle och Elizabeth
med personal

till lämplig förvaringsplats
och förvaras till 20100331.”
Linus Sundemar på skatteverkets inköpsenhet är
kontaktperson för upphandlingen.
– Vi har satt ett datum där
det är möjligt att både förlänga och förkorta detta, beroende på vad som händer.
Har vi fått upp båten och
den ﬂyter så kan det tänkas att ägaren kanske vill ta
hand om den. Om inte kanske man eventuellt kan hitta
en köpare. Vi har försökt att
öppna för olika möjligheter.
Vi hoppas att någon ska ha en
bra lösning på detta. Det är en
naturligtvis en kostnadsfråga
och vi är mycket hårda när
det gäller att det ska ske på ett
miljösäkert vis, säger Linus
Sundemar.
Sista anbudsdagen är den
22 december och planerat
datum för avtalstecknande är
den 18 januari 2010.
I väntan på detta har bävrarna börjat agera och fäller
träd mot och runt fartyget.

Vi bakar varje dag mat- och kaffebröd

kommer till oss den 9 december

Damtrosor
Leggings
Overkneestrumpor
Barnlångkalsonger
Pojkkalsonger

har till ändamål att någon
ombesörjer avlägsnandet så
snart som möjligt.
Ekerö rederi, som på uppdrag av kronofogdemyndigheten (KFM) utför saneringsarbeten kring båten, fortsätter
att byta absorberande oljelänsar kontinuerligt för att
förhindra oljeutsläpp i Mälaren. Då Östra Mälaren har
blivit vattenskyddsområde är
det nu av ännu större vikt att
förhindra några utsläpp.
– Fartyget har i dagsläget
lagt sig cirka 110 centimeter
djupare sedan det kantrade.
Bottenbeskaffenheten under
och utanför fartyget är väldigt lös medan lermaterialet
innanför fartyget är av en
fastare art, berättar Mathias
Dillmann från Ekerö rederi
och tillägger att det också
ﬁnns en risk för att fartyget
fryser fast om isen lägger sig.
En ny anbudsinbjudan
skickades ut den 23 november. I den står bland annat att:
“Upphandlingen omfattar
tjänsten att på uppdrag från
K ronofogdemyndigheten
ombesörja att Sea Side bärgas
från nuvarande belägenhet

Huvudmassage (Stålvisp)

LANTHANDEL SORTIMENT
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT

Mot Adelsö


Sundbyskola
Nyckelby

Nibble
Koloniområde
Ekerö Kyrka

BENSIN TILL
LÅGPRIS
BENSIN
OCH
DIESEL
SEDEL
ELLER
KONTOKORT
TILL LÅGPRIS

Tel: 560 200 41
¾PPET -ÍNDAG &REDAG   s ,ÚRDAG  

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

Ekerö Färingsö Sånga-Säby

Ekerö Träkvista

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.

Ljust och fräscht med plats för många! Tillbyggt kedjehus med en boyta om ca 160 kvm. Fint kök renoverat -06
med separat matrum. Vardagsrum, 4 sovrum, allrum, möblerbar hall och extra arbetsrum. Insynsskyddad trädgård.
Ny värmepump -06. Centralt och barnvänligt område med närhet till Träkvista torg och bra kommunikationer.

z
Boarea:122
122
kvm
*Boarea:
kvm
z
Utgångspris: 2 950
950 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Tomt:2 2385
385
kvm
*Tomt:
kvm
*Tomttyp:
z
Tomttyp:Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
Natur/Trädgårdstomt

z
Boarea:160
160
kvm
*Boarea:
kvm
z
Utgångspris: 2 850
850 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Tomt:468
468kvm
kvm
*Tomt:
*Tomttyp:
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
z
Tomttyp:plan
plan
trädgårdstomt

z
z
z

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

z
z
z

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

Ekerö Skärvik

4:a Färingsö Stenhamra

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.

Bästa läget! Trivsamt br-radhus 4:a rok beläget på gaveln med rymlig tomt i soligt läge. Nära skogsområde med
motionsspår. Stort kök med bra matplats. Från vardagsrummet utgång till stort härligt trädäck och fin tomt i
soligt läge. Stort varmbonat förråd på framsidan. Gångavstånd till bl a dagis & skolor.

z
Boarea:145
145
kvm
*Boarea:
kvm
z
Utgångspris: 4 950
950 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Tomt:1 1167
167
kvm
*Tomt:
kvm
z
Tomttyp:plan
plan
trädgårdstomt
*Tomttyp:
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Mossvägen 30
Helene Dahlbäck 0708-370303
Mäklarringen Ekerö

z
Boarea:102
102
kvm
*Boarea:
kvm
z
Utgångspris: 525
525 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Avgift:7 7159
159
exkl.
*Avgift:
kr kr
exkl.
el el

z
z
z

Söderströmväg 401
Lena Bodesjö 070-911 75 60
Mäklarringen Ekerö
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“Lär barnuppfostran av djuren”
många barn får lika många klappar
som valpen”?
– Djuren uppfostrar sina ungar
ömsint och strängt och lär dem allt
de behöver kunna för att klara sig
själva. Barn behöver på samma sätt
jättemycket kärlek, konsekvens och
gränser. De behöver bli sedda och
lyssnade på.
Just det senare anser hon har blivit en bristvara på senare tid.
– Samhället eskalerar, det verkar
Hon visar tjocka buntar med barn- som om ingen har tid för någonteckningar, många med bilder på ting. Jag har märkt att väldigt
grisar eller blåklint, vilka råkar vara många barn är vilsna och saknar
hennes favoritmotiv. “Du är snel den naturliga vuxenkontakten. De
Maggan”, “Tack för att du har hjälpt är fattiga på samtal, får sällan tala
oss så mycket”, “Du får inte sluta till punkt och känna att de betyder
något. Samtidigt är de vuxna osäkMaggan”, skriver barnen.
Och förvisso lämnar hon dess- ra, konflikträdda och vill bli coautom ett tomrum, eftersom hen- chade för allting.
– Datoriseringen har medfört
nes roll som elevombudsman och
antimobbningsansvarig nu kom- ännu ett problem. Barnen blir avkodade, inte socialiserade, de kan inte
mer att dras in.
läsa av varandra, och de utgår från
att någon alltid är dum. Om någon
 %   och rak som ett ljus,
rör sig energiskt genom huset och ofrivilligt knuffas till i matkön blir
det bråk.
pratar non-stop.
– När jag började i
Ingen kan tro att hon ' $ 
Stenhamra 1970 var vi
sedan länge lever med
tre anställda på 15 barn.
ständig smärta, sviter  $
efter tre trafikolyckor $    Idag har vi 52 barn men
fortfarande bara tre
följda av fyra ryggope- ! (
anställda. Man kan ju
rationer, två nackoperaräkna ut hur det blir då –
tioner och en bäckenoperation. Bara vid en av olyckorna det går inte att se alla barn.
– Så dom som strular skäller man
var hon själv förare, då löstes, på
grund av ett tekniskt fel, bromsen på. Jag skulle vilja veta vilka föräldut i hennes handikappanpassade rar som skulle stå ut med att bli
problemstämplade bara för att de
bil.
– Man har två val: att hjälpa eller till exempel blir förbannade och
stjälpa. Man kan bli en pestråtta för springer iväg och smäller i dörren!
sig själv och för sin omgivning och
ligga och gnälla, få hjälp, uppleva
  & växte upp i
att kompisarna tröttnar på gnälliga Nockeby i en syskonskara på sju.
Maggan och så vidare. Eller också Efter utbildning till fritidspedagog
gilla läget, inse att jag aldrig kom- flyttade hon och hennes dåvarande
mer att bli bättre och resa mig upp.
man in i villan i Stenhamra 1970
Trist är att hon inte längre kan och hon började då arbeta först på
dansa jazzdans och inte heller fort- Gräsåkers förskola i Träkvista innan
sätta sin karriär som hästtjej.
hon kom till Uppgårdsskolan och
– Men jag ska göra ett försök till Stenhamraskolan.
med ridningen, lovar hon.
Idag, tre barn och fyra barnbarn
senare startar en ny period i livet.
Det blir mer tid för barnbarnen och
! & henne i spåren
hela tiden. Margareta Rönnholm är hundarna. Men också för ett fortutbildad hundinstruktör och kallar satt yrkesliv på nytt vis.
– Jag har fått olika förfrågningar
sig “fanatisk djurvän”.
– Hundarna har lärt mig så myck- om utbildningar för kamratstödjare
et. Jag brukar ställa mig på föräldra- och för föräldragrupper.
– Jag har haft världens bästa jobb,
möten och säga: jag önskar att alla
lärare hade fått gå hundinstruktörs- jag har lärt mig så mycket av barnen,
utbildning och att alla föräldrar ingen har fått så många kramar som
hade fått gå valpkurs. Då brukar det jag.
bli rätt tyst ända tills jag frågar: ”hur
 

Nyss tog Margareta Rönnholm
ett tårfyllt farväl efter 30 år som
fritidsledare i Stenhamraskolan. Det blev en stund som hon
betecknar som “magisk”. För
när hon helt oförberedd klev ut
på skolgården stod de där allihop, barn, lärare, föräldrar. En
pojke i femman som höll tal sa
att “du lämnar ett stort hål efter
dig Maggan”.

FOTO: INGELA MÆCHEL
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Åk inte till stan klappen
ﬁnns på hemmaplan!

JULTiPS
50 %

på alla

VÄSKOR

Vi utför även batteribyte!

Toy & Tøy

KVAL
ITETS
LEKS
AKER

Butiken
är full av
JULKLAPPAR

Leksaker
Träkvista Torg

Öppet: måndag-fredag 11-18
Lördag 10-15. Söndag 11-15
Telefon 560 302 60
Välkomna! Maria med personal
www.toytoy.se

Årets JULPRESENT


Skärmgardiner ● Lamellgardiner ● Gardintyger ● Gardinstänger och
skenor ● Kuddar ● Plädar ● Lampskärmar ● Garn ● mm








Ekerö Kemtvätt

 !"#$ %& ' !(
  

Ekerö Centrum. Tel. 560 344 15

 

Skomakeri - Skrädderi - Kemtvätt

Välkommen in!

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista ● Telefon: 560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
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TID ATT LJUSPYNTA!
Ljusslingor Inne/ute
40 lampor, klara 99:80 lampor, klara 145:LED 100 st, utbyggbar till 400 st

265:-

Slinga System Expo
Grundsats 50 lampor, 5 m 144:Expansionskit 50 lampor, 5 m 125:Julgransfot, utomhus 225:Julgransbelysning, utomhus 265:Elljusstake Allmoge (vit/röd) höjd 32 cm 229:-

PAPPAS LILLA
HJÄLPREDA…
Bråttomväskan! För små jobb
när bara de väsentligaste
verktygen behövs.
ETC Startbox

459:- (699:-)

SKRUVA FRÅN HÖFTEN… NY MODELL!
Einhell BT-CD 10,8 LI
Liten, smidig skruvdragare,
finns alltid till hands. 2 st Li-Ion
batterier, 2 växlar: 0/350/1200
v/min. Moment: 14 Nm.
Snabbchuck. Vikt: 1,2 kg.
Visare för batteristatus.
Julpaketpris: 695:- (1.195:-)

ETT, TVÅ, TRE...
DIN ESPRESSO ÄR
KLAR ATT AVNJUTAS!
Med Martello kapselbryggare från
OBH Nordica lyckas du varje gång.
Gör din espresso eller latte snabbt och enkelt!
Bästa smak och högsta kvalitet varje gång.
Det är lika enkelt som ett, två, tre!
Finns i fyra snygga färger. Pris: 1.995:Kaffekapslar 99:- för 30-pack. Fyra olika
kaffesmaker att välja på.
Vår julklapp till dig:
Du får två 30-pack
kapslar på köpet!

SLÄCK LJUSET
NÄR DU SOVER!
Klocktimer, inne
Klocktimer, ute
Skymningstimer

25:39:194:-

FLERA UPPGIFTER,
SNABBARE FIXAT…
Sågar, skrapar, slipar. På besvärliga
ställen. Multifunktionsverktyget som
gör hantverkslivet lättare.
Einhell BT-MG 180
Ordinarie pris:
795:Tillbehörssats, 6 delar, pris: 395:Totalt
1.190:Julpaketpris:

Kom ihåg!
ROT-avdraget
är tillbaka!

790:-

SNÖ I VINTER?
Stiga Snow Frost
snöslunga
Lätt att manövrera, även med
handskarna på. Elstart.
Arbetsbredd 55 cm.
Motor: B&S 5,5 Hk.
Pris: 5.995:- (7.000:-)
Stiga Snow Electric 2000
snöslunga
Liten, smidig, för radhustomten.
Arbetsbredd: 42 cm.
Effekt 230V/1300W.
Pris: 1.295:- (1.400:-)

PIGGA BATTERIER –
HELA VINTERN!
Bilen, båten, husvagnen, MC:n: alla 6eller 12-volts batterier hålls på topp hela
säsongen. Processorstyrd impulsladdning
– ingen risk för tomma batterier!
GEBE batteriladdare. Pris: 459:-

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.

Alla angivna kampanjpriser är
inkl. moms och gäller t.o.m 30/12-09 eller
så länge lagret räcker.
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Din lokala
musikaffär!
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Rosenhills trädgård i
Nyckelby är en av de nära
hundra gårdar i Sverige
som är med i det världsomspännande nätverket
WWOOF. Från hela världen kommer volontärer
för att arbeta på gården, i
utbyte får de fri kost och
logi.
På 70-talet kände engelskan
Sue Coppard, som bodde och
arbetade som sekreterare i
London, att hon ville bidra

till den ekologiska rörelsen.
Hon anordnade en arbetshelg
på en biodynamisk gård, och
från detta växte sig en rörelse
fram som idag är världsomspännande. WWOOF står
för World Wide Opportunities on Organic Farms. Fritt
översatt - världsvida möjligheter på ekologiska gårdar.
I Sverige ﬁnns cirka hundra
gårdar i organisationen och
på Ekerö är tre gårdar med.
De är Farfarsgården, Äppelfabriken och Rosenhills träd-

¢¢ FAKTA WWOOF
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gårdar som var första gården
på Mälaröarna att gå med. I år
är fjärde året de är med.
Hemma i köket hos Emilia och Lars Sillén som driver Rosenhill, står ett digert
frukostbord uppdukat. Det
märks att de är vana vid storfamilj.
Under högsäsong kan det
vara upp till tjugo personer
som intar alla måltider tillsammans för då är gården
fylld med ”wwoofare”.
– I år har vi haft totalt 39
woofare här. Förra året var de
totalt 70, men inte samtidigt
förstås, säger Lars.
De ﬂesta kommer från Europa och USA, men de har
även haft besök från Nya
Zeeland och Australien.
– Första gången vi hörde
om detta var för tio år sedan.
Jag trodde inte på idén. När
man har en gård då jobbar
man hårt och gör det själv.
Sedan var jag med i ett utbyte
mellan Brasilien och Sve-

rige. Det var fem gårdar som
var bjudna till Brasilien för
att arbeta på ekologiska gårdar. Där mötte jag ett annat
svenskt par som hade gård på
Sydkoster och de berättade
att de byggt upp sin gård med
hjälp av wwoofare, berättar
Emelia.
In i köket kommer Antonia
Bitter från Tyskland. Hon är
den sista wwoofern kvar för
säsongen. Antonia är 19 år
och har varit på Rosenhill i
sju veckor.
– Jag hittade det här på Internet när jag sökte efter ett
sätt att resa billigt. Det har
varit jättekul och är också ett
roligt sätt att träffa människor på, säger Antonia.
För att bli en wwoofer
måste man vara medlem i
nätverket, då är man också
försäkrad. Mot kost och logi
arbetar man mellan 4-6 timmar per dag och är ledig två
dagar i veckan.
Antonia har jobbat mycket

Välkommen till oss!

i gårdens kafé. Hon har också
plockat äpplen, potatis och
bönor och matat grisarna och
hönsen.
– Vi har en lista med morgonrutiner med cirka 10
punkter. När det är mycket
att göra, många kunder och
många wwoofers så är det
svårt att nå alla, då är det bra
med listan.
– Vi har möte varje morgon
på verandan till frukosten
och pratar om dagens sysslor.
Man kan välja musteri, kafé
eller trädgård eller projekt
som kan vara bygga växthus
eller plantera träd till exempel, berättar Lars.
Det tar ett tag att komma in
i rutinerna men woofarna tar
hand om varandra och hjälps
åt. Det har fungerat så bra att
Emeilia och Lars funderat
på att lämna farmen till bara
woofers nästa sommar.
– Det skulle kunna fungera. Folk är så bra på att ta
ansvar och de har många, nya
idéer, säger Emilia.
Inspirationen från alla världens håll börjar nu ta form i
en ”wwoofers”- kokbok.
Det är inte bara ett bra sätt
att resa på utan även ett kulturutbyte.
– Vi får så mycket intressant från hela världen. Världen kommer till oss, säger
Emilia och Lars instämmer.
De beskriver båda denna
intensiva storfamiljsperiod
som pågår från april fram
till en bit in på hösten, som
ett ordnat kaos fyllt av ﬂitiga
händer, härliga skratt och en
massa språk.

Förutom alla wwoofare har
gården många besökare under denna period.
– Vi måste vara mycket
koncentrerade och väldigt
förberedda även om det inte
ser ut så, säger Emilia.
Nu går Rosenhill in i vintervila och Emilia och Lars
får bli den lilla familjen ett
tag igen, bara de två och deras
barn. Men till nästa år fylls
det på igen med wwoofare,
och de har redan några som
kommit ﬂera gånger. För naturligtvis skapas relationer
och band emellan de som
möts, lever och jobbar tillsammans.
Antonia kommer till exempel att resa tillsammans
med en av de hon jobbat med
på Rosenhill den här sommaren.
Gemenskapen är viktig.
Emelia berättar om en kvinna
från Nya Zeeland som hade
en gård men hyrde ut den då
hennes barn var vuxna och
hon var skild. Hon hade varit
ute och wwoofat i fem år när
hon kom till Rosenhill.
– Hon sa att varje gård
bär på en dröm och jag reser och besöker gården och
dess dröm. Det är alltid annorlunda gårdar, människor,
språk, jord, hus, men alla har
sin dröm. Så hon samlade
drömmar. En sak var tydlig
för henne – hon skulle aldrig
vara ensam, det är inte livet.
Gemenskapen är så viktig
och det upplever man med
wwooﬁng, säger Emilia.
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Medlem i någon hundklubb?
Du vet väl att du alltid får

10 % rabatt

på alla hundtillbehör hos oss!

100:- rabatt
Bryggavägen 109

●

Tel 560 341 85

Färingsö Djurklinik
Docent VMD Gunnela Ljunggren

Kirurgi Medicin Röntgen
Mottagning efter överenskommelse

Tel. 560 427 27
Wentholmens gård

på täcke och
overall från

HURTTA
(Gäller vid
medtagande
av kupongen)

"

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

Välkommen
till oss i
Skå kyrkby

d

Mälarö Djur & Fritid och Mälarö Jakt
Din och dina husdjurs butik på Mälaröarna. Hos oss finner
du ett heltäckande fodersortiment för dina husdjur
och ett brett utbud av tillbehör

Va
klä
SN

Fritidskläder, skor och kängor
För jägaren finns allt för jakt, även vapen och ammunition
n
JULKLAPPSTIPS! Zenith kikare
FÅGELFRÖER:

Prisex: 25 kg

8x42 & 10x42

JULPRIS 995 kr

Ord.pris 1495 kr

viltfågelfröblandning 259 kr

För RYTTAREN: Nyinkomna ridbyxor från
PIKEUR, EQUIPAGE och BACK 2 BACK
För HUNDEN: CANAMI torrfoder
Prisex: Chicken Rice för stora raser 405 kr för 15
5 kg
Chicken Rice för små raser 275 kr för 7 kg
Köp valfri CANAMI och få C me reflexspray till din hund

(Gäller så länge lagret räcker)

Vi önskar alla en God Jul!

Så här hittar du till oss!
sselby
Skå
kyrkby

Skå
kyrka
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k kyr by

ÖPPET: Mån-fre 10-18,
8 tors 10-19,
10-19 lör 10-14 l Tel 560 250 20. Skå Kyrkby 179 75 SKÅ l www.spannfod.se
f d
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Lovös huvudägare är Staten,
ovö är Västerorts Djurgårmen Lovös förvaltare,
den. Natur och kultur skydStatens fastighetsverk och
das av UNESCO. Därför har
Riksantikvarieämbetet, inbjöds
tidigare försök att bygga
inte till förhandlingarna.
”förbifarter” över ön stoppats.
Merparten av detta avtal ligger
Regeringen har nu uppdragit åt
helt utanför regeringens uppdrag.
Vägverket att bygga Förbifarten
Avtalet förbereddes inte i nämni tunnel under Lovö. I direktiven
der och har inte tagits upp i komingår att man skall välja det altermunfullmäktige. Varken majorinativ för upp- och nedfarter som
teten kommunalpolitiker eller allminst skadar natur och kultur på
mänheten på Ekerö har någon klar
Lovö. Vägverket har tagit fram fem
bild av dessa planer. Planerna tycks
alternativ.
helt vara knutna till kommunalrådet
Vägverket ansåg i januari 2009
i Ekerö.
alternativ 5 med tunnelmynningar
UNESCO meddelade redan 2008
på Lindö vara bäst. Det skonar
Vägverket att den ökande traﬁLovö och begränsar traﬁken förbi
ken förbi Drottningholm hotade
Drottningholm. Men Ekerö ville ha
Världsarvet. Trots
alternativ 1, det som gör
detta ingicks avtamest åverkan på Lovö
<b\i_Xi
let med Ekerö.
och Drottningholm och
ingick 20 februari 2009
XejmXi]iCfm Regeringens
direktiv innebär
ett avtal med Vägverket
d\[mic[jXim
att Vägverkets och
där man ﬁck igenom sin
fZ_Yfi[\kXe KS avtal är ogiltigt.
linje:
– Alternativ 1 med upp`]ijmXi`jkcc\k Ingen av avtalsparoch nedfarter och cirku]iXkk[ldgX%%% terna har tagit notis
om detta.
lationsplatser på Lovö
19 och 21 okto– Bussterminaler,
ber inbjöd Vägverket lovö- och
infartsparkeringar på Lovö
ekeröbor till samråd. En ﬁn broschyr
– ytterligare en tunnel vid Lindö
uppgav att man ville ta vara på Lovös
– fyra ﬁler förbi Drottningholm
natur och kultur. Endast alternativ
och över broarna (som inte
1 redovisades. De inbjudna krävde
får öppnas under högtraﬁk)
då att Vägverket utreder och jämför
– ombyggnad av Brommaplan

Orderadministratör till
Farm Frites Norden AB
En av nordens absolut största leverantörer av producerade potatisprodukter söker en orderadministratör, tjänsten gäller ett vikariat på ca 12 månader.
Arbetet består till största delen av ordermottagning,
organisera transporter, fakturering, service till våra
säljare samt att hjälpa kunder att planera inköp men
även att registrera nya kunder, hantera klagomål,
m.m. Tjänsten innebär mycket telefonkontakter, både
interna och externa även på engelska.

samtliga fem alternativ enligt
Regeringens direktiv.
Avtalet med Ekerö kommunstyrelse om den fyrﬁliga leden från
Ekerö till Brommaplan nämndes
inte vid dessa samråd. På så sätt
mörkade Vägverket mycket av den
planerade ödeläggelsen av södra
Lovö och Drottningholm.
Ekerö har ansvar för Lovö med
världsarv och borde ta ön i försvar i
stället för att dumpa bussterminaler,
infartsparkeringar och traﬁkmaskiner på ön. Planen innebär slutet
för världsarvet och för Lovö som
fritidsområde och 1700-talskultur.
Sedan kan fortsatt exploatering av
ön ske mera ostört.
:@IBLC8K@FEJGC8KJ<IE8 är
världsarvets ödesfråga. Traﬁkbullret
på Lovö är redan påträngande.
Alternativ 1 ökar enligt Vägverket
traﬁken med 33 procent. Om traﬁken norr och söderifrån nyttjar
infarten över Drottningholm blir
köerna än värre.
Ingreppen på Lovön blir mycket
omfattande:
– Hantering av sten trasar sönder
landskapet under byggtiden
– Södra Lovö blir en traﬁkmaskin
med två stora cirkulationsplatser.
– Den fyrﬁliga nedsänkta sträckan
skär av viltstigarna

– Drottningholm klyvs av en fyrﬁlig
infart
Hur underlättar en fjärde ﬁl traﬁksituationen? Vägen har redan
två ﬁler mot City, vilket inte minskar köerna vare sig före eller efter
Brommaplan.
I Ekerö utom Lovö bor idag
22.000. Kommunen vill växa. På
Lovö bor 900 samt hovstaten.
Byggstopp råder – ön skall vara en
grön lunga för storstadsbor. Lovö
ger inte många skattekronor men är
intressant som avstjälpningsplats.
Med alternativ 5 når ekeröborna
olika delar av Stockholm direkt.
Färjor i norr och söder sprider också
traﬁkbelastningen. Båtbussar (året
runt) rymmer tre busslaster per resa
och tar 15 minuter från lämplig plats
på Södra Ekerö till Stadshuset eller
Gamla stan. Med infartsparkering
vid båtbussens tilläggsplats slipper
ekeröborna både köa och jaga parkeringsplats i City.
Sverige skrev 1985 under
UNESCOs överenskommelse att för
all framtid skydda sina Världsarv.
Varken Vägverket eller ett kommunalråd i Ekerö har mandat att sätta
sig över detta. Drottningholm är
Statens ansvar.
>lee\c9\i^jkid
fZ_>`cc`jEp^i\e

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

Vi tror att du har några års arbetslivserfarenhet
gärna inom kundservice, order och logistik, minst
gymnasiekompetens.Viktigast är din personlighet att
du är lättlärd, trevlig, prestigelös, ansvarsfull, väldigt
noggrann, punktlig och kunna ha många bollar i
luften. Du är också servicemedveten, har en fallenhet
att känna av kundens behov och har förmågan att
få saker och ting gjort. Du måste behärska engelska,
vara självgående, beredd att ta ansvar och ha datorvana, vidare är du flexibel och strukturerad. Kan
du finska är detta en fördel då vi jobbar en del med
finska företag.
Vi erbjuder dig: Ett variationsrikt arbete i interna-

tionell miljö, centralt på Ekerö

Tillträde: enligt ök dock senast 1 februari
Arbetstid/Varaktighet: heltid, 8-17, vikariat ca

12 månader

Lön: månadslön, enligt överenskommelse
Ansökan: Vi tar emot ansökan via epost:

thobiasthorn@farmfrites.com

Arbetsgivare:

Farm Frites Norden AB, 178 30 EKERÖ
Tel: 08-564 108 70
Mer information på
http://www.farmfrites.com

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

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

)NTE STÚRST
-EN BËST

Tidsbegränsat erbjudande!
Värde 19 900 kr.
SKYDDAT KÖP är en mycket efter
längtad
produkt som försäkrar dig mot
otrevliga
överraskningar. Dessutom är chan
sen stor
att du får BÄTTRE BETALT.

JUST NU erbjuder vi därför Skyd
dat Köp
helt utan kostnad till dig som lämn
ar din
bostad till försäljning hos oss!
Välkommen.

FÖR ANDRA ÅRET I RAD visar Svenskt
Kvalitetsindex mätning att Mäklarhuset
HAR HÚGST ANDEL NÚJDA KUNDER 6I TACKAR
FÚR VISAD UPPSKATTNING OCH FORTSËTTER

Läs mer på www.mak
aklar
larhu
arhus
husset.se
et se
et.

att göra vårt yttersta för att ge våra
Sophia Åkerman och Johan Siönä
s
Mäklarhuset Ekerö, 08-560 446 63
· www.maklarhuset.se/ekerö

KUNDER TRYGGHET OCH BËSTA SERVICE I
BOSTADSAFFËREN

Kundnöjdhet 2009

Komplett däckservice
med däckhotell
Personbil – Lastbil – MC – ATV

Dags för vinterdäck

www.gusondack.se
DUBBDÄCK
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:-

FRIKTIONSDÄCK
Duro DW-9000

195/65-15 ................ 718:-

185/65-15 ................ 485:-

225/45-17 ............. 1231:-

175/65-14 ................ 380:195/65-15 ................ 545:205/55-16 ................ 615:-

Dunlop DS-2

Hankook W605

185/65-15 ................ 575:-

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

Samtliga priser inkl moms och miljöavgift. Montering tillkommer.

08-560 32610

www.gusondack.se

Adress: Bryggavägen 106

205/55-16 ................ 919:-

175/65-14 ................ 480:205/55-16 ................ 895:-

Vinteralu
fr

495:-
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Redan när man stiger in genom dörren en trappa ner
från vinden, känns en svag
doft av terpentin och olja.
Det är dofter som för den
invigde i oljemåleri genast
väcker associationer till staffli, målarduk och skapande.
Här huserar fyra gallerister.
Det är Anna Eriksson och
Charlotta Lindvall som jobbar med akvarell, olja och
akryl. Lotta Johnzon jobbar
också hon med akryl och
även med silversmide. Ny
på vinden är Lilian Ohlsson
som jobbar med akvarell och
olja. Det är ett glatt och gemytligt gäng som trivs med
varandra och med sin vind.
Det hela började 2004 då
Charlotta Lindvall och Anna
Eriksson ville ha en ateljé
och på något vis få igång en
verksamhet kring denna.
Charlotta letade lokal och
ringde till tekniska kontoret
på kommunen.
– Det fanns ingenting och det
var ingen större omsättning

!"$!  !"   !! "" &  "" $    !!  ! !

   

på lokaler heller, sa mannen
jag talade med. Det hade
inte rört på sig de senaste två
åren, men han sa att jag kunde stå med på en lista, berättar Charlotta.
Om det berodde på att hon
skrev upp sig på listan eller
om det var så att hon ringde
vid rätt tidpunkt vet hon inte,
men bara tio minuter senare
ringde mannen från tekniska
kontoret tillbaka och erbjöd
den lokal de nu har.
På en vecka hade de skrivit kontrakt och ﬂyttat in.

Tidigare hade S:t Lukas haft
samtalsterapi här i femton
år. Dessförinnan var det fritidskontor och när huset
byggdes 1930 var det bageri.
Då bakades det i källaren och
konditoriet låg i det som idag
är en frisörsalong. På vinden
bodde de som hade bageriet.
Charlotta och Anna var
själva i galleriet de två första
åren, sedan kom Lotta Johnzon.
– Jag hade min lilla friggebod som ateljé, men tjejerna
övertalade mig och det ång-

rar jag inte, säger Lotta.
Hon liksom Charlotta håller också kurser här. Lotta i
silversmide och Charlotta
har kurser i målning för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.
– Vi jobbar helt kravlöst.
Det handlar om att lirka fram
en god självkänsla, säger
Charlotta.
De har en vision om att kunna locka till en öppen verkstad där folk vågar komma
och måla. Allt för många bär
på prestationskrav från skol-

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

Håll kylan ute
- behåll värmen inne!
Uppvärmning är den största boendekostnaden för husägare. Otillräcklig isolering är
som att slänga pengarna i sjön.
Gjord av sten behåller Paroc stenull
olering är som att
ditt hus varmt, eftersom
den
behåller sin form och dimension
20%
form och dimension
rabatt
tack vare den höga densiteten
i
t och
materialet.
Dessutom suger
stenull inte fukt
och den brinner
inte heller.

Må br a
An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

Må Bra i Kropp och Själ - Massage Hjälper!
Skön och avslappnande helkroppsmassage
Förebyggande och rehabiliterande massageterapi
Även kvällar och helger ● Telefon: 08-560 407 07
http://anmo.bokadirekt.se

20% tt
raba

PASSA PÅ!
Lekstugor i högkvalité färdigmonterade.
Vi har endast två kvar!

en mötesplats, att det är ett
skönt ställe att komma till,
säger Anna.
Förutom kurserna ser de
också gärna att det kan bli
något av en öppen ateljé dit
man kan ta med sig sina målarsaker, få en plats och sedan
klara sig själv. Samtidigt får
man gemenskapen och kan
ﬁka tillsammans och må bra.
– Vi kan tänka oss ett
klippkortssystem eller att
man betalar per gång, säger
Charlotta.
Även om man inte skulle
vilja måla eller prova på silversmide, så går det alldeles
utmärkt att bara komma och
titta och insupa den hemtrevliga miljön på galleri
Konstvinden.

 

Den perfekta julklappen
Presentkort på
Naprapatbehandling
Tel 08 -560 313 31
Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina
www.naprapaternaekerö.se
mån 8 -17, tis 9 -17, ons 9 -19, tors 9-17, fre 8-16
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PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD

Erbjudandena gäller
t.o.m den 30 november.

Stegar
från
Scando



tiden menar de, att man måste prestera och då vågar man
inte. En idé är att locka dit
barnen som mer förbehållslöst kastar sig över penslar
och färg, och på så sätt även
locka de vuxna att medverka.
De har ﬂera visioner för
Konstvinden men det är
inte helt lätt att hinna med.
Anna är just nu mammaledig men jobbar annars som
arbetsterapeut. Lotta arbetar
som lärare. Lilian som är ny
på vinden är pensionär och
rår sin egen tid och Charlotta
håller sina kurser, så de två
har större möjlighet att vara
i galleriet.
Än så länge har de bara öppet på lördagar, men det är
fritt fram att knacka på om
man ser att det lyser.
– Vi vill att det ska vara



Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?
Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com



| 50 år sedan

 

Dispositionen är att man
först lyssnar till ett föredrag.
Den 19 november 1959 är det
konsulent Berit Lindgren
från Stockholms stads och
läns hemslöjdsförening som
för ekeröhusmödrarna ska
tala om och demonstrera textilier i hemmet. Blir det tid
över kommer hon också att
säga något om sådana handarbeten som det är värt att
offra tid på.
Studieledare för denna
kurs är Birgit Fjellström från
Sundby som samlat 15 intresserade deltagare i den synnerligen ”matnyttiga” kursen. Efter föredraget tar en
paus vid och så sätter en diskussion i gång. ”Det där med
pausen ingår för övrigt också
i kursplanen.”
Så var det gymnastik på
programmet också. ”En
sund själ i en sund kropp”
heter en brevsvit av Elly Löfstrand, och med ledning av
den ägnar sig husmödrarna

några minuter åt välgörande
avkopplings- och hållningsgymnastik.
Hur var det då med samhällsteorin? Jo, i det teoretiska avsnittet har man
diskuterat exempelvis hemmakvinnan kontra den förvärvsarbetande
hustrun.
Detta känns som att det kan
platsa under just ”samhällsteori”. Även den punkt på
kursprogrammet med ett
besök av Astrid Willner, som
talar om hur man ska handskas med människor kan väl
också falla inom ramen
för
ämnet.

Det samhällsteoretiska syftet med
de praktiska tips som fås om
modern syn på hemtextilierna är kanske mindre lätt att
förstå. Här talas om textilier,
handarbeten och julpynt.
Konsulent Lindgren uppehåller sig särskilt vid vikten
av noggrannhet vid färgsättningen i hemmet. Hon talar
om tapeter, gardiner och möbeltyger och om vad man bör
ställa för krav för att göra så
förmånliga inköp som möjligt. Råd ges också om duktyger, handdukar och sänglinne och om hur de bäst ska
förvaras. Kanske är det så att
man ser hemmet som ett litet
samhälle i sig, eller att hem-
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Bli en nöjd
IVT kund du också

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

Alltid den senaste spetstekniken

Komplett program

1SEQSJTLS

Bra för miljön

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Nöjd-Kund-Garanti

Trygga försäkringar

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

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

30 kväll

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

GFRUSU

5-6
E

CEMBE

JULBORD

JUNGFRUSUNDS
JULMARKNAD

Nyårsmiddag

MASSOR AV HANTVERK
& PRODUKTER FRÅN
MÄLARÖARNA

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.
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Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

D

/PVOUBJOXPSLT
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mets härd är guld värd för att
ge ett gott samhälle.
Handarbetet är sannerligen
ett viktigt inslag nu när juletider nalkas med julmarknader runt om på Mälaröarna.
På Adelsö hembygdsgård
ordnar Adelsö kyrkliga syförening julbasar. Bland attraktionerna märks lotterier
med bra vinster, basarstånd
med trevliga julklappar samt
servering och auktion med
kyrkvärden Walle Collberg
som utropare.
Lovö kyrkliga syförening
är inte sämre. De har försäljning i Drottningholms skola
med tombola, lotterier och
ﬁskdamm. Det blir också
kaffeservering och skolbarn
medverkar i ett sång- och
musikprogram.
På Ekerö Röda korskrets
julbasar i hembygdsgården
lockar man bland annat med
utlottning av en ryamatta,
speceri- och delikatesskorgar, konditoribricka, sänglinne, matta i jämtlandsdräll,
dukar och en klocka. För barnen ordnas lyckohjul med
docka och teddybjörn som
vinster, men inte nog med
detta, självaste Lucia – Elisabeth Linnros – kommer på
besök med tärnor. Julstämningen byggs med andra ord
upp inför en jul utan snö på
Mälaröarna enligt SMHI:s
kunskapsbank. 
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JUN

MÄLARÖARNAS NYHETER  7 DECEMBER 2009

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!

UPPLEV
JULSTÄMNING FÖR
HELA FAMILJEN

Välkommen kl 11- 16

JULMARKNAD 5–6/12 KL 11–16!
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DESTINATION

EKERÖ

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

www.ekero.se/turism

•

www.jungfrusund.se
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”Tyst Vår” hette en av de första böckerna som beskrev miljöhoten – hur
det skulle vara om fåglarna tystnar.
Miljögifterna och strålningssmog
utgör fortfarande stora hot mot
fågellivet – och våra barn. Men kursändringen är på gång. Lösningarna
närmar sig.
På 60- och 70-talen hade vi svårt
att förstå hur våra föräldrar kunde tilllåta att så många av jordens barn inte
ﬁck varken mat, kläder eller utbildning. På 80-talet förstod vi fullt ut
att västvärldens resursförbrukning är
ohållbar och dessutom djupt orättvis.
Vi kunde inte uthärda tanken att våra
barn kanske skulle ärva en värld fylld
av molekylsopor, sjukdom och svält
– en värld där nöden och orättvisorna
skulle leda till krig, plundring och

terrorism. Vi var många som insåg att
nu måste vi gemensamt snabbt ﬁnna
ny teknik och nya livsstilar som tilllåter alla människor på jorden att leva
på samma villkor. Även kommande
generationer.
Varje år har vi knuffat och puffat
på makthavarna, stött och blött våra
ståndpunkter, vårt synsätt, vår oro
och de möjliga utvägarna.
Och vi kan konstatera att idag är
mycket av det vi hånades för och ﬁck
avslag på ändå genomfört eller på
väg att genomföras. Samsynen kring
miljöhoten ökar. Alla talar om hållbar
utveckling och klimat.
Ekerö har för 2010 en budget om
cirka 1.1 miljard. I allt väsentligt är
vi över partigränserna överens om
beskattningsnivån och hur pengarna ska användas. Kommunens
tjänstemän gör ett strålande jobb.
Oppositionen vill satsa ytterligare
några miljoner på barn och ungdomar
och äldre, på bättre mat och till kvalitetssäkring . Men det handlar om
endast cirka 1 procent av budgeten!

Det är klart att miljöarbetet kunde
gå lite fortare. Vi kunde driva hårdare miljökrav vid upphandling,
konsekvent planera för en samhällsutveckling som minskar behovet av
bilism, ﬁnna nya vägar med båttraﬁk,
använda försiktighetsprincipen...
osv. och inte minst välkomna ﬂer nya
vänner från andra kulturer. Men det
rör sig i rätt riktning.
Fast på en stor och konkret punkt
saknar vi fortfarande framgång. Det
handlar om belopp motsvarande 30
årsbudgetar för Ekerö kommun. Det
gäller Förbifarten – Stockholms sista
skräcködla!
Ett litet tankeexperiment: Om vi
skulle kunna ta pengarna som det
kostar att bygga Förbifarten för att
istället driva kommunens skolor,
äldreomsorg och annan service – då
skulle Ekerö kommuns invånare
kunna bli skattebefriade i trettio år!
För 30 år sedan var alla Ekerös politiska partier och majoriteten av invånarna överens om att Förbifarten var
inget för oss. Sedan kom någon på att

I frågan om badhuset
beslutade en majoritet i
kommunfullmäktige om
att badhuset som ska etableras i Ekerö kommun,
ska upphandlas i en så
kallad Offentlig Privat
Samverkan. Hur kan det
vara odemokratiskt? Jag förstår att socialdemokraterna

Ekerö kommunfullmäktige

socialdemokraterna är att
hindra, hejda och stoppa
varje förslag som majoriteten vill lägga och varje majoritetsbeslut är tydligen ett
angrepp på oppositionen.
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Jag besökte i morse vårdcentralen på Ekerö. Jag satte
mig ner i hallen för att ta på
rena skoskydd så att jag inte
skulle smutsa ner. När jag
tittar ner på golvet så är där
stora dammtussar och rören
som löper längs golvet är
inte rengjorda på länge. Det
kändes ganska onödigt att

ha skoskydd men jag tog på
dem ändå.
Med tanke på alla inﬂuensor och sjukhussjuka som
härjar så känns det inte särskilt säkert att besöka vårdcentralen.

Datorhjälp
hemma

ÖPPETTIDER

Binärdata AB

S

R

IK

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Handlingarna finns tillgängliga på
www.ekero.se/kf samt i
kommunhusets reception.
Varmt välkommen!

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

Ny
skrivare?

Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Ring

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

l Vi

Bredband,
vad ska jag
välja?

nekar aldrig en förbeställning

(undantag storhelger)
l Hem

till Ekerö 15 % billigare taxa!

jul & nyår

Måndag 21/12
Tisdag 22/12
Onsdag 23/12

10-20
10-20
10-17

Måndag
Tisdag
Onsdag
Lördag

28/12
29/12
30/12
2/1

10-20
10-20
10-20
11-15

Måndag
Tisdag
Torsdag
Fredag
Lördag

4/1
5/1
7/1
8/1
9/1

10-20
10-14
10-20
10-17
11-15

Måndag 21/12
Tisdag 22/12
Onsdag 23/12

14-19
10-14
10-14

Måndag
Tisdag
Onsdag
Söndag

28/12
29/12
30/12
3/1

14-19
10-14
10-14
12-16

Måndag
Tisdag
Torsdag
Fredag
Söndag

4/1
14-19
5/1
10-14
7/1 14-20.30
8/1
10-14
10/1
12-16

Ring

Binärdata AB

l Kör

hem era ungdomar tryggt
och säkert till adress

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

l Fasta

!LKOLÍS  !LKOTEST

Skydda
datorn
vid åska

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
RB

RANSC
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budpriser från Tappström/
Träkvista inom Stockholms tullar
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Ring
RANSC
RB

H

Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdag den 15 december, kl.18.00
som inleds med stipendieutdelning.
Sammanträdet sänds i Närradion,
101,4 Mhz.

tycker att det är jobbigt att
Alliansen nu genomför det
efterlängtade badhuset som
många ekeröbor så gärna
vill ha. Ärendet som återremitterades, bereddes och
behandlades var helt enligt
gällande regler. Hur kan
det vara odemokratiskt?
Den enda vägens politik för

använda Förbifarten som bytesvara i
förhandlingarna med Vägverket för
att åstadkomma nödvändiga förbättringar av Ekerövägen. Nu sitter vi fast
i överenskommelser om Förbifarten
som få av oss ville ha... och om vi
vill ha fyra ﬁler på Ekerövägen – då
kommer det att svida i ekeröbornas
plånböcker. Vägverket kräver att
kommunen står för en stor del av
kostnaderna.
Förbifarten blir, om den byggs, ett
gigantiskt misstag som slukar enorma
resurser utan att lösa problemen.
Bilköerna ökar jämfört med idag. Bara
en kraftfull satsning på kollektivtraﬁk
kan minska bilköerna.
Vi vill inte sitta i köer! Vi vill ha
kvar natur och kultur på Lovö!
Vår dröm är en värld där alla barn får
äta sig mätta och vara trygga och fria!
Vi uppskattar mångfald och individens skaparkraft!
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En novemberkväll när jag funderar
över livet och kommuns ekonomi
känner jag mig plötsligt ganska nöjd.
Ja! Vi har baxat runt den stora skutan.
Färdriktningen har ändrats. Vi är på
rätt väg!

MO
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Stockholms sista skräcködla!

D

tyck!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Öppet brev till Ekerö kommun: Ekeröbloggen är en nättidning med utgivningsbevis av Radio- och TV-verket.
Ekeröbloggen lyder därmed under en grundlag, yttrandefrihetsgrundlagen. Vid försök till inloggning till Ekeröbloggen
från kommunens skoldatanät har sedan den 2 november
2009 följande varningssida visats – ”Innehållet på denna sida
har blockerats”.
Detta är ett ingrepp mot syftet i den grundlagsfästa yttrandefriheten. Det kan nämnas att det enligt förarbeten till
tryckfrihetsförordningen är olagligt att vidta åtgärder som
”påverkar skriftens tryckning, utgivning eller spridning”.
I Ekerö ﬁnns bloggar och hemsidor som arbetar i samma
syfte men saknar Ekeröbloggens grundlagsskydd. Dessa
har, såvitt bekant, inte blockerats. Att bara ha blockerat
Ekeröbloggen måste därför betecknas som mycket anmärkningsvärt. Att därtill jämställa Ekeröbloggen med Militanta
extremistsidor (terrorism), sidor för nedladdning av program, betalsidor, reklam och försäljning, vilket uppges vara
kriteriet för gjord blockering, framstår som särskilt anmärkningsvärt.
Jag uppfordrar er att utreda och meddela mig vem som
beslutat om detta ingrepp och om de övriga omständigheterna kring ingreppet. Med hänsyn till att yttrandefriheten är
av vital betydelse för det demokratiska styrelseskicket kräver
jag en snabb och seriös utredning.

Ånyo en stor eloge till våra beslutande makthavare i Ekerö
kommun. Elogen ges i första hand till Peter Carpelan och
Staffan Strömbäck. Efter alla turer och förslag som framkommit under Stenhamra Centrumdagarna och via möten
rörande Söderströmska tomten (öronmärkt för ett äldreboende), har politiken, med dessa båda herrar i spetsen, givit
klartecken till ett nytt centrum i Stenhamra. Ett centrum,
som binder samman beﬁntlig bebyggelse med den nya och
som rymmer allt vad ett centrum har att erbjuda.
Här kommer ett nytt äldreboende på Söderströmska
tomten, ny vårdcentral och än ﬂer bostäder för såväl äldre,
som yngre människor. Förutsättningarna för ett homogent
centrum är stora, inte minst Coop/Konsum har redan visat
vägen med sin ny/gamla butik i modern arkitektur och färgsättning.
När man som politiker lyssnar och tar till sig kommuninnevånarnas önskan och strävan till en förnyelse, har man
stärkt förtroendet för denna ofta kritiserade yrkesgrupp.
Dessutom kommer Färingsö med centralorten Stenhamra
på kommunkartan, vilket stärker samsynen på en enad
kommun.
Med ny centrumbebyggelse och med renoverad ungdomsgård (f.n. fritidsgården) tillgänglig för alla, kan Stenhamra få
ett centrum, som undgår mycket av den vandalisering som
pågått under ﬂera år. Allt talar för att förnyelsen, gagnar oss
alla efter årtionden av förväntningar!
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När Du får va’ med när musikstund blir till
som hela konsertuniversum kan fylla
i form av en sal som bär Wrangels sigill
förstås att musiken vill mänskan förgylla.
De wrangelska rummet tar rymdposition
och snart ska ”Big-Bangen” få toner att ﬂöda.
Nu hörs musikanternas tonexplosion
som fyller vår rumsrymd med klanger som glöda.
Med strängarnas krafter ska luften vibrera
till skönaste svängar i stor harmoni.
Här kommer musikkvalitet att regera
i rymden av tonstjärnors polyfoni.
Och se på basistens så spelgalna ﬁngrar
som löper exakt till den plats dit de ska
och hur de kring strängar sig lättvindigt slingrar.
De tycks inte kunna en tonvind bedra.
Gitarrspel har tunnare strängar att smeka
och klingar så varmt mellan ton och ackord.
Kontrasten mot basen får båda att leka
och ta sig mot nytt musikaliskt rekord.
Kornetten, vars lågmälda ﬂöde hörs bäras
av strängarnas ömsinta kärlek till den,
får omges av skönaste ljud för att näras
och uppfylla mål att med samspel bli vän.
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belastning. Uppenbarligen
är synen så djupt rotad att
även moderater som förespråkar frihet, fri rörlighet
och frihandel tror på gamla
sosseidéer. Tänk att den
gamla integrationspolitiken
har misslyckats till den grad
att så många tror att det inte
ﬁnns andra alternativ än att
vara ﬂyktingﬁentlig.
De invandrare och ﬂyk-

Flyktingarna i Ekerö är inte
många. Det känns skamligt
att inte vår kommun kan
se personer som kommer
till Sverige och Ekerö som
tillgångar, med energi och
kunskap. Den gamla socialdemokratiska synen regerar
fortfarande, att ﬂyktingar
bara är offer som vi ska ta
hand om, att de inte kan ta
hand om sig själva och är en

tingar som kommit till
Ekerö har vi snabbt hjälpt
in i samhället. Här är Ekerös
rankning bra, till exempel i
tidningen Fokus förra året.
Det ﬁnns ingen anledning
att inte uppfylla avtalet med
Migrationsverket. Vi har
kunskap och måste se alla
nya i kommunen
Æ=i`[XKXdb\id

Ja, sådant var livet i skapelsens timma
när tonstjärnor bildade liv i vår rymd.
De långt efter början – kristallklart ska glimma
och göra att tonhimlen aldrig blir skymd.

Den 15 november gästades Ekebyhovs slott av Sweet Jazz
Trio med Lasse Thörnqvist, kornett – Mats Larsson, gitarr
– Hans Backenroth, bas. En synnerligen nöjd publik, som
fyllde lokalen till bredden, ﬁck uppleva en gudabenådad
musikstund av högsta klass.
Inspirerad av denna stund, blev verserna till.
Æ:feepIfk_

2Ii
3CJ  
bNNCR?JJ?B?E?P£

/PGQCPL?EgJJCPDwPT RMK 
1CQCPT?RGMLDwPQJSRDwPQgJHLGLEMAFCTCLRSCJJ?RPWAIDCJ

49k

 QR
2 +32(++%(+`

19



90
DwPN

/$+2(-$1

(" 2N?LGCL IE *J?QQ
)DPNPGQIE 

2Hw@MBCL IE (FGLI 

119k 12
IE

90

%]12*!(%%

 IE
!+.# /$+2(-$1

("

(R?JGCL IE (LgR 



4PQNPSLE2TCPGEC (@GR 5?A 



KCB
)SJCLQRiPDwPBwPPCL !wPH?J?BB?
QRwI
K?RGRGBDwP?RRQJGNN?QRPCQQMAF

49

90

)4+2*(-* 

IE

 SBPSLQ 2TCPGEC *MIRMAFPGKK?B 
&
,?VQRISLB


21

MÄLARÖARNAS N

sport

22

 

 MBER 2009

Ekerötjej uttagen till svenska juniorlandslaget

Bra start på handbollsäsong
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Sjuttonåriga Annika Ferngren började med hockey
i femårsåldern. Hon spelade med killarna i Skå team
92 tills hon blev junior. Efter det blev det Segeltorps
damlag där hon nu gör sin andra säsong.
I november blev hon också uttagen till svenska juni3=0(0$7/$5&*(30$+944.$0'
orlandslaget för damer.
 "%" # #!
Första landskampen ägde rum i Ryssland i en frinationsturnering mot Ryssland, Tyskland och Finland.
– Det var jättehäftigt och vi vann, berättar Annika som endast släppte igenom ett mål under turneringen.
Nu hoppas hon på att de kommer med till junior-VM som spelas i mars nästa år i Chicago. Annika vill
gärna satsa på ishockeyn i framtiden.

– Det är få tjejer som spelar som proffs så det är inte lätt att slå sig fram, men jag funderar på att gå
-+&-$-1355(855+..
 på hockey-college i USA eller Kanada.


Är det några förändringar eller nya spelare i laget i år?
– Truppen är komplett redan
från föregående säsong. Två nya
har kommit till, bland annat en
målvakt från Dalarna och en
tung mittsexa från Eskilstuna.
Hur är formen i laget så här
långt på säsongen?
– Säsongen har startat bättre
än på länge, med tre vinster
samt tre förluster. Vi brukar

#

ha tyngre starter då det brukar
vara tunt med folk, men det ser
jättebra ut nu.
Hur tror du att det kommer
att gå under säsongen?
– Målsättningen med denna säsong är att det skall vara fortsatt
roligt och att vi ska hänga kvar
i division fyra som vi spelat i
minst 30 år.

:

Lovande säsong för MASK väntas
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Sista året när man är ungdom, det vill säga 15 år, tas
ungdomar ut till ungdomslandslaget Team Future för
att representera Sverige i
Europa.
I vintras togs två åkare
från Mask ut. Det var Martin
Sällström och Jonna Wallén
som ﬁck åka till Val d’Isère
och mäta sina krafter i den

¢¢¢¢
¢¢¢¢

0
0 

stora alpina ungdomstävlingen i La Scara.
Martin Sällström placerade
sig på en 7:e plats i slalom och
en 30:e plats i super-G bland
totalt 131 startande killar.
Jonna Wallén hade otur och
körde ur i bägge tävlingarna.
Sanna Kling från Mask blev
uttagen att representera Sverige i en Europacuptävling,
men väl där körde hon ur och
skadade sig. Trots en skadedrabbad säsong presterade
hon ändå ﬂera goda resultat,
bland annat en 2:a plats i en
FIS-tävling i Finland i slalom
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i april.
En annan av klubbens åkare, 14 årige Sebastian Arledal
vann Ingemartrofén som är
en av Sveriges internationella
ungdomstävlingar. Han blev
6:a storslalom , 1:a slalom och
1:a totalt i klassen herrar 12-13
år.
Klubben är också väl representerad på skidgymnasierna
runt om i landet.
– Det är tre åkare från oss
som började på skidgymnasium i höst och med de två som
redan går har vi nu totalt fem
åkare på skidgymnasium,

berättar Mask:s ordförande
Tom Rapaport.
Totalt har Mask i år ett åttiotal ungdomar som tävlar, de
yngsta bara i Stockholm och
vartefter de blir äldre kommer de ut i hela Sverige.
– I år kommer vi ha totalt 115 juniorer, inklusive
de fem på skidgymnasium,
som kommer att tävla runt
om i Sverige. Vi ser fram mot
många ﬁna resultat i vinter,
säger Tom Rapaport.
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TOYOTA PRIUS

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.
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Prenumeration

- det bekväma sättet att köra en ny bil.
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Prenumerera
från

4.270:per månad*

Serviceavtal från 295 kr/mån
BR ÄNSLEFÖRBRUK NING VID BL ANDAD KÖRNING: FR ÅN 3,9
L /10 0 K M . UT SL ÄPP CO 2 VID BL ANDAD KÖRNING: FR ÅN 89
G/K M . MIL JÖK L A SS HYBRID. BILEN PÅ BILDEN K AN VAR A
E X TR AUTRUS TAD.

Today
Tomorrow
Toyota

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

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
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alfa ђјђџҦ яђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

MÅNDAG 7 DEC.

Vår älskade
%5) #)3# $
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџ їѢџіёіј ѓҦџѠѫјџіћєюџ яљќњњќџ
єџюѣѠѡђћюџ ѡџюћѠѝќџѡђџ ѕђњяђѠҦј їќѢџ ёѦєћђѡ џѢћѡ

Datorn
krånglar?

Brandvägg,
vad är det?
Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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SAMMANTRÄDE
Färingsö församlings nya kyrkofullmäktige,
för mandatperioden 2010-2013,
sammanträder i Stenhamra församlingsgård onsdagen den 16 december 2009
kl.19.00.

Kontor i Skå
uthyres. 72 m2.
El, värme, vatten,
Internet.

Sven-Olof
Samuelsson
har insomnat vid 78 års ålder
den 26 november 2009
Sörjs av
ELS-MARI
MONICA och ROLF
ROBERT och THÉRÈSE
Barnbarnen
Släkt och vänner
Att släppa taget
var ej så lätt
Du kämpade emot
på alla sätt
Men en ängel kom
och Du fick somna stilla
Sjukdom och smärta
ej mer gör Dig illa
En tröst i sorgen
det oss ger
att den vi älskar
ej lider mer
________________________
Begravningen äger rum fredagen den 18 december
kl 11.00 i Adelsö kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Hembygdsgården. Osa till FONUS
Bromma senast fredagen den
11 december, tel 08-7098650.

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sillunch
SÖNDAG 13 DEC.
SKÅ KYRKA

Kl. 11 Högmässogudstjänst
Gunvor Johnsson
HERMAN PALMSALEN

Kl. 15 Luciafest
Luciatåg av
Barnkören,
Kyrkokören, Alla kan
sjunga kören och
Cittragruppen

Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna
Familjerätt och Arvsrätt
Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42

www.svenskakyrkan.se/faringso




   
     
  


Anorexi
Behandling



 

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

Din lokala flyttfirma

5.500 kr + moms/månad.

Ärenden på respektive kyrkas anslagstavla.

malaro.com

www.svenskakyrkan.se/faringso

nyheter

MÄLARÖARNAS

0705489392
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Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Tel. 26 80 40

l
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bokaﬂytt.se

Bohagsflytt
Kontorsflytt
Flyttstädning
Magasinering

info@bokaﬂytt.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

www.klockarebolaget.se
!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Vi finns, om du behöver oss
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.

Brommaplan 420, Bromma
Tel: 08-709 86 50
www.fonus.se
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ByggaNytt.Besökvårhemsidawww.finhuset.se

www.malaro.com/mn
Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

Bredband,
är det något
för mig?

Bärbar eller
stationär
dator?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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



Finhuset136kvmsäljesibyggsatsmedfärdigaväggmoduler.
Introduktionspris986000Kr.inklmoms

Hjälpverksamhet – ansökan om bidrag till enskild person
Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig hjälpverksamhet
bland behövande, barn och sjuka inom Lovö församling, Ekerö pastorat, med företrädesrätt för personer boende på Drottningholm.”
Styrelsen uppmanar härmed behövande, barn och sjuka enligt ovan att skriftligen
inkomma med begäran om bidrag. Motivera Din ansökan.
Den sökande måste uppfylla de krav som myndigheterna ställer för erhållande av
stöd från skattebefriade stiftelser. ”Behövande” och ”sjuka” innebär att sökanden inte
får ha en högre inkomst än omkring 150.000 kr per år samt en förmögenhet uppgående till mellan 30.000-40.000 kr. För ”barn” avses främjandet av vård och uppfostran samt undervisning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 års ålder.
Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den som är behövande bifogar slutskattesedel och den som är sjuk bifogar därutöver läkarintyg.
Ansökan ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast den 26 februari 2010 under
adress:
Stiftelsen Lovö hjälpfond
c/o Drottningholms slottsförvaltning
178 02 Drottningholm

Vi har utökat bilantalet!
I dag kan vi erbjuda
Miljöbilar, Storbil 6 pass, Minibuss 8 pass,
Rullstolsbuss, Budbilar,
Bil med bilbarnstol för alla åldrar
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NYHET!
Fråga oss om Toshibas
nya luft/vatten-värmepump Estia.

drag!
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www.malaro.com/mn
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Tel 560 aholm.nu
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www.r
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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.
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Alla typer av
värmepumpslösningar.

08-630 30 00
www.ventilationsutveckling.se

TOSHIBA

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

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

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

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

Tappens Rör AB
Peter Söderstedt

0708-38 05 73
Det är jag som säljer och
installerar Värmebaronen.

www.varmebaronen.se

STENHAMRA-TV
Montering av
TV-antenner
Service
& Försäljning

Tel: 560 401 53
Mobil: 070-594 31 69
stenhamratv@telia.com

Elomax
Bästa valet för
värmepump och
solfångare!

Jag behöver
någon att
prata datorer
med!
Ring

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

KÖRKORT

Intensivkurser
Handledarkurser
EU-mopedkurser
Riskutbildning 1
N även
Nu
ä
utbildning
tbild i
för automatväxel!

<]k\icpjkcpoY`c_`kkX[g<b\i
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXid
fZ_Xedce`e^Xijfd\e^X^\iXk<b\i
eigfc`jfZ_J[\ikiejYiXe[]ijmXi
le[\i[\j\eXjk\kmm\ZbfieX%

(-EFM<D9<IsBåde Södertörns brandförsvar och Ekerö närpolisstation åker
på ett larm om en brand på Tegelbruksvägen. Det visar sig vara en cykelsadel
som brinner.
;dWdcbWdecWjj[jjibf\ehZedijklits från Rastaholms båtklubb inkommer till polisen.
 ?dXhejj _ [d bWijX_b _ Sånga Säby inkommer till polisen. Någon har tillgripit
verktyg och dieselolja.
;dWdcbWd_daecc[hj_bbfeb_i[dec
att sex treglasfönster ha krossats på Ekebyhovskyrkan.
(. EFM<D9<I s En person ringer och
i][h i_] addW habkaj \hd [d l_bbW _
Skå. Både polis och brandförsvar åker till
platsen men hittar inget misstänkt.
 Jl Xjcejeh[h Wdcbi ijkbdW \hd
Gällstaö.
EAG. _Skå anmäler ett snatteri då en
\hWh[jWdaWjeY^bcdWjfbWji[dkjWdWjj
betala.
(/ EFM<D9<I s Någon ringer direkt
till brandstationen och meddelar att ett
kjibff ia[jj f Kantongatan l_Z A_dW
slott. Räddningstjänsten kontrollerar
och sanerar.
BWhcecXhWdZ_[jj]WhW][fEkerö.
Vid framkomst brinner det i ytterväggen på garaget. Brandstyrkan släcker
snabbt och meddelar ägaren om läget.
;deadZf[hied^WhibWd]WjkffiaWjjd_d]il_i )& b_j[h X[di_d kh [d X_b l_Z
B_dZXoXho]]WfAdelsö.
(0 EFM<D9<I s ;d X_b_ij f Bel \h
en tillsägelse av polisen vid kontroll av
bilen.
Feb_i[dijeffWh[dX_b_Skå och beslagtar skyltarna då fordonsskatten inte har
X[jWbWjikdZ[h[dbd]h[j_Z$
<b[hWWdcbd_d]Wh_daecc[hj_bbfeb_i[decWjjboihhiWhcWjkh[haheiiWjif
fasaderna på Ångbåtsvägen.
?Stenhamra sker ett försök till inbrott
i en bil. Någon försöker bryta sig in genom låset på förardörren.
)'EFM<D9<IsAnmälan om ett hål i
vägen på Ekuddsvägen inkommer till
polisen, från en person som är orolig för
att det ska ske en olycka. Ärendet överbcdWij_bbaecckd[d$
 <hd Adelsö inkommer en anmälan
om stöld av ett elverk och en verktygslåda.
;dWdcbWdecWjj[dh[]_ijh[h_d]iaobj

ijkb_ji\hd[dX_bfWha[hWZfBryggavägen inkommer till polisen.
<hdHummelvreten inkommer ytterligare anmälan om att registreringsskyljWhijkb_ji\hd[dX_b$
 ? Svartsjö ^Wh [jj \h[jW] kjiWjji \h
ijbZ$ D]ed ^Wh ijkb_j cejehZh_ldW
handverktyg såsom motorsåg, röjsåg
och lövblås.
;jj\h[jW]Wdcb[hWjjZ[^Wh\jjXo]]dWZiijbbd_d]Wh ijkbdW \hd Sandudden
d]ed]d]kdZ[hZ[ji[dWij[h[j$
D]ed^WhjW]_ji_]_d_[debijX_bf
DrottningholmeY^ijkb_j[d^WdZliaW
med innehåll.
)( EFM<D9<I s <hd Ekerö båtklubb
stjäls en båtmotor och tillbehör.
 ;d WdcbWd ec ^ej cej j`dij[cWd
och försök till våld mot tjänsteman inkommer från Stenhamra.
)) EFM<D9<I s En anmälare ringer
och berättar att en överförfriskad person
ﬁnns i Stenhamra. När polisen anländer
har personen redan blivit hemkörd av
vänner.
 L_Z >kiXo f Munsö sker en viltolycka med älg.
 D]ed h_d][h eY^ Wdcb[h [jj c_iitänkt rattfylleri i Träkvista. Bilen stoppas i Bromma och föraren visar sig vara
helt opåverkad.
;dh[ijWkhWd]fEkerökjijji\hiaWdegörelse och inbrott i ett vedförråd.
 <hd Munsö inkommer en anmälan
om inbrott i ett förråd. Bland annat har
jlYoabWhijkb_ji"c[dZ[^_jjWiiicningom en bit därifrån.
)*EFM<D9<IsJlWdcbWh[h_d][h_d
ecWjjZ[jb_]][h[jjZjjZ`khl_Zi_ZWd
av vägen vid Rastaborg.
 F <h[djkdWl][d _ Svartsjö sker en
viltolycka med en älg.
;dWdcbWd_daecc[hecWjj[dfbdXeac[ZXkiiaehj^Whijkb_ji\hdDrottningholmsskolan.
 <hd Kungshatt inkommer en anmäbWdecijbZZd]edXhkj_ji_]_d_[d
förvaringsbyggnad.
 ;d \h[jW]Wh[ f Ekerö anmäler en
Xbk\\WajkhW f '& &&& ahedeh$: [j ]h
inte att komma i kontakt med företaget
iecijbbjkj\WajkhWd$
)+EFM<D9<Is<hdVäsby inkommer
en anmälan om att en mystisk person
smyger omkring i ett bostadsområde.
Det visar sig vid kontroll vara en hantverkare.
 ;d f[hied iec \jj i_d X_b ijkb[d f
Ekerö hittar den vid Ekebyhovsbacken.
L_Z[djhWÓaaedjhebbfBryggavägen
\h [d \hWh[ \b`W c[Z j_bb ^klkZijWtionen för misstänkt rattfylleri. Bilen

X[ibW]jWi Z Z[jjW ia[jj l_Z kffh[fWZ[
tillfällen tidigare.
;dWddWd[d^[jl_Zfeb_i[d]h[djhWﬁkkontroll med laser vid Sandudden.
), EFM<D9<I s En anmälan inkomc[h ec Wjj Z[j hoa[h kh [d [bY[djhWb f
Tunnlandsvägen.
<hdDrottningholm anmäls en stöld
av 2 000 liter diesel.
;df[hiedfEkerö som lämnat sin bil
ebij [d ijkdZ Wdcb[h i_jj ^WdZ_aWffj_bbijdZijkb[j$: [jkff^_jjWii[ZWdeY^
anmälan tas tillbaka.
)-EFM<D9<IsEtt tips om rattfylleri
inkommer från Färingsö. Anmälaren
har följt efter föraren en bit men när pob_i[d^_jjWhX_b[dh\hWh[d\hilkdd[d$
;df[hiedh_d][hfeb_i[deY^Wdcb[h
att någon håller på och gör skadegörelse
på myntlåsen på SystembolagetsakdZvagnar.
Feb_i[d\h_d[dWdcbWdeciaWZ[]relse och stöld från en båt på Munsö.
 ;d f[hied Wdcbi \h ÈXhkaWdZ[ Wl
eiWdd khakdZÈ  [\j[h Wjj ^W afj
en bil på Ekerö eY^ kff]_l_j \[bWaj_]
adress.
). EFM<D9<I s Anmälan inkommer
ecWjjZ[jb_daWhhkdj[db]iechiaWdad i benet vid Rebeckahemmet på Färingsö.
;jjl_bZil_dXb_hfahjf>kiXohWaWd
på Munsö$ 8_b\hWh[d abWhWh i_] kjWd
skador.
BWhcecWjjZ[jbkajWhXhdj\hd[jj[bskåp på Ekgården, Ekerö inkommer.
?dXhejj_[dXjl_ZSkå båtvarv inkomc[hj_bbfeb_i[d$: _l[hi[]eZi^Whijkb_ji
\hdXj[deY^\hceZb_][d^Whj`klWhdW
kommit sjövägen.
D]ed^Whi]Wjd[h[jjjhZf[dWbbmänning i Ekerö sommarstad och detta
anmäls till polisen.
;jj\h[jW]fEkeröWdcb[h[dXbk\\WajkhWf( &&&&ahedeh$
)/ EFM<D9<I s Ett tips om ett misstänkt rattfylleri i StenhamraibkjWhc[Z
att bilen beslagtas.
;dbonX_bieclWh_j_dj[hdWj_ed[bbj[\j[hboij Wl ?dj[hfeb Xb_h kffjYaj f Mälaröarna [\j[h [jj j_fi$ ;d feb_ifWjhkbb
hinner ikapp ekipaget vi Brommaplan
och kan beslagta både bilen och den eftersökta personen som kör.
;df[hied_Stenhamra anmäler ofredande och att någon ringer på telefod[d kdZ[h i[dW albbWh eY^ _dj[ i][h
något.
)0EFM<D9<IsEn misstänkt rattfyllerist blir omhändertagen vid DrottningholmeY^\h\b`Wc[Zj_bb^klkZijWj_enen.

PC Akuten
VERKSTAD
TRÄDGÅRD
l BILSERVICE
l BLOMMOR
l DÄCK & FÄLG
l BUTIK
l MASKINREP
l KAFÉ
l ENTREPRENAD
l ODLING
08-560 521 00
08-560 521 06
SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ l WWW.WMRMASKIN.SE

i säkra händer

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

www.pcakuten.se

VÄLLINGBY
Välskötta begagnade bilar
Testade – Garanti – Avbetalning
FRÍN  TILL 
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www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,9:8:B7:G'%%.
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För offert:

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

AE Einarsson Byggnads AB

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

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

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

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

●
●
●
●

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

¢¢ 8IB@K<BK





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

Higc^^c[gdb "ZaaZgcnWn\ \ cVYh"
eaVcZg4K^]_~aeZgZgVii[^]de
iVc̀ VgdX]^YZgi^aa[j c̀ i^dcZaaV
dX]gZVa^hi^h` Vahc^c\ Vg#@dciV` iV/
#QJHSDJS 5#4/5#
'QK@MC -KHMFADQF
*+%')',+!%,%,".)-.*)
ZgaVcY#` a^c\ WZg\ 5 \ adXVacZi#cZi
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HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

¢¢ 9@CJ<IM@:<

WMR

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

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

Tel: 564 109 50

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag
www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Person, lastbil & släp

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

www.spangamalarolbc.se

¢¢ =8JK@>? <KJJ<IM@:<

❒

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

❒
❒

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

560 47 111

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

¢¢ =vI>? 8E; <C



3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

¢¢ 9I8E; JBP; ;

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

 


Bryggavägen125
www.atmosexpo.se

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

  

På Atmos har vi maskinerna
som gör jobbet roligt!

   
  

    
 

















MÅLARE

Trygghet & Kvalitet

Målningsarbeten
och
Tapetsering

Målarmästare på Ekerö

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

b er ga
Å-

Tel: 0708-10 63 69

08-560 304 54
070-555 15 08

l

kake
&
v
l
go

info@nyplat.se
www.nyplat.se

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








 !"#$ %& ' !(
  

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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

Binärdata AB
Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

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

¢¢ BFEKFIJD 8K<I@8CD %D ¢¢ I{I8I9<K<E



0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

 

ÖPPET

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

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

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ >FCMBC@EB<I

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

¢¢ ; 8K8

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

¢¢ D wC8I<

¢¢ ={EJK<I

Grundat 1921

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

PROFESSIONELL

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

  

För hem och offentlig miljö

Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72

 


¢¢ KIv; $KFD K8I9<K<E

Larsas Måleri

08 - 560 354 09

560 301 00

08-560 377 66

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik

Brandskyddsbutiken

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

  

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

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

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

¢¢ D 8JB@E<I

070-733 65 26

  

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.
Flytta in imorgon.

Bryggavägen 5, Ekerö

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Service
l Däck



Plåtreparationer

L O K A L E R

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

 

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

Flyttstädning?

❒

¢¢ 9@CMwI;

Allt inom städ

¢¢ CFB8C<I
L E D I G A

Öppet

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.
Auktoriserad
serviceverkstad för

  

Statoil, Träkvista

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

Köksluckor
m.m. lackas!

BILUTHYRNING

Köp ditt brandskydd på nätet

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

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

¢¢ 9@CLK? PIE@E>
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¢¢ JKv; E@E>

¢¢ C8:B<I@E>

¢¢ <EKI<GI<E8;

| service för dig!

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

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

¢¢ KIP:B<I@

Läge för förändring?
BORÄTTER
VARUDEKLARERAT

VILLOR

EKERÖ NÄRLUNDA

EKERÖ CENTRUM

Stor o trevlig 1,5 pl villa med ett lugnt men centralt läge,
gångavst. till Ekerö C. Bra planlösning m upp till 5 sovr +
arbetsr o duschr m bastu på ov. Entrépl m trevligt kök i ek o stor
matpl i burspråk, matr invid köket, v-rum m braskamin,
burspråk o utg. till uterum. Vid sidan av i huset finns ett stort
allr/kontor m braskamin o sep. utg. Kaklat badr. Ingång innifrån
huset till 2 stora förråd + garage. Härligt hus m många
anv.möjligheter! Modernis.behov. Plan, s-vänd trädg. 847 kvm.

Trivsam och ljus lägenhet med tilltalande planlösning och
uteplats i söderläge. Stort sovrum, ljus hall med fönster,
klädkammare, vardagsrum med parkettgolv och utgång till
uteplatsen, kök och matplats samt duschrum. Visst renoverings
behov. Trivsam innergård och ett stenkast från både kanalen
och Ekerö Centrum med butiker, bibliotek, vårdcentral, bussar
mm. Välkommen till ett bekvämt boende med närhet till allt!

PRIS 3 375 000 kr/bud.
Villavägen 47.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 71142 till 71122

PRIS 675 000 kr/bud. AVGIFT 5 490 kr/månad
Pråmvägen 6 B.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 74996 till 71122

9 ROK, 203 + 50 KVM

2 ROK, 62 KVM


 
   
   
      
God Jul & Gott Nytt År!

TOMTER

FÄRINGSÖ SKÅ

EKERÖ ÄLVNÄS

VILLATOMT, 1 160 KVM

PLANERAD NYPRODUKTION

Plan lättbyggd villa tomt med ett soligt söderläge o fri utsikt över
naturmark/hagmark. Fastigheten är vackert lantligt belägen på
södra Färingsö i äldre område som nu är detaljplanerat. Byggrätt
för villa, garage o uthus. Kommunalt vatten o avlopp. Det är
endast ca 15 min till Brommaplan. Gångavstånd till buss. I
närområdet finns bl a Troxhammar golfbana o butiksby,
mataffär, skola o förskola. Gång/cykelväg till Ekerö C.

Villatomt med planerad nyproduktion av souterränghus om ca
140 kvm med högt fint söderläge i natursköna Älvnäs. Endast
några hundra meter från Mälaren. Sluttning/naturtomt med fint
soligt syd/väst-läge. Detaljplanerat område med byggrätt för villa
och garage/uthus. Kommunalt vatten och avlopp i gatan. Nära
gångavstånd till buss och bad. Priset gäller ett slutningshus
med 5 rum och en totalyta på ca 140 kvm. Andra husstorlekar
och hustyper kan diskuteras.

PRIS 1 350 000 kr/bud.
Enlunda.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 70307 till 71122

PRIS 4 595 000 kr/bud.
Rödhakevägen 6 B.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 72566 till 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

   

FÄRINGSÖ STENHAMRA
VILATOMT 1.000KVM

Skapa ditt drömboende på plan, lättbyggd tomt med fin morgon
och eftermiddags-kvällssol. Lugnt läge i omtyckta Stenhamra
omgiven av villabebyggelse med natur och strövområden invid
knuten. Byggrätt enligt detaljplan på 250 kvm + 60 kvm.
Kommunalt v/a finns i gatan. Gångavstånd till bad och
småbåtsvarv, affär, pizzeria skolor och dagis. Välkommen till
charmiga villaidyllen Gudmundvägen!

 
PRIS 1 250 000 kr/bud.
Gudmundvägen 13 A.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 69692 till 71122

till ett annat

FÄRINGSÖ HILLESHÖG
VILLATOMT, 2 022 KVM

Om en stor balkong är
viktigast för dig, prova vår
prisbelönta bostadssök.

Sjöutsikt och sjönära läge! Relativt plan villatomt med ett
lantligt och idylliskt läge i Hilleshög invid Hilleshögviken i
Mälaren. Området är mycket omtyckt, har en vacker natur och är
bebyggd med mestadels villor och äldre gårdar. Gångavstånd till
buss och mycket nära till bad. Förhandsbesked finns för
nybyggnation av villa.

TE STA NU PÅ SV ENSK FA ST.SE

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

PRIS 1 125 000 kr/bud.
Viksundsvägen.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 73958 till 71122

Från ett läge

