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Ny biltvätt
Fredagen den 15 januari 2010 upphör min
anställning hos Ekerö Energi. Jag vill tacka alla
kunder och leverantörer för ett långvarigt,
gott och förtroendefullt samarbete.
Erik Bonn

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Julbord

Lördag 12 & söndag 13 kl 13 & 17
Onsdag 16 kl 12. Fredag 18 kl. 18
Lördag 19 kl 13 & 17. Söndag 20 kl 17
Välkommen!
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Öppet till 24.00
Träkvista
08-560 300 96

Snart dags för bokslut. Vi hjäl
per er!
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Kontaktlinser
Priser som på nätet?!

Bli en nöjd
IVT kund du också

Proclear 1 day

Focus Dailies

160:-

/30 st

Pure Vision

229:-

/30 st

Biofinity

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

550:-

/6-pack

430:-

Ledande i Europa

Alltid den senaste spetstekniken

Komplett program

/6-pack

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Trygga försäkringar

Med kvalitetsglas från

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

Kaffet
är alltid på!

Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Bra för miljön

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Nöjd-Kund-Garanti

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad
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60 313
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www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

4:a Ekerö Sandudden. Endast ett hus kvar!

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

Adress: Strandskogsvägen 13
Visas söndagen den 10/1 kl 12.00-13.00

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

3:a Ekerö Ekudden

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

Hiss: Nej.
Adress: Ekuddsvägen 30H

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. Bra
bussförbindelser till Brommaplan där T-bana finns.
Nära vackra Ekebyhovsparken. Möjlighet till garageplats. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2085.

God Jul &
Gott Nytt År!
Hoppas du får en lugn och skön ledighet.
(Om du vill fira jul någon annanstans nästa år,
hör av dig efter helgen. Vi har ett jättepaket med
tjänster som hjälper dig med allt när det är dags.)
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Skolinspektionen har gått
igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Ekerö
kommun. Av rapporten
framgår att var femte elev i
kommunen lämnar grundskolan utan fullständiga
betyg. Det ﬁnns också stora
skillnader i kunskapsresultaten mellan ﬂickor och pojkar.
”Ändå har inte kommunen
tagit reda på vad som krävs
för att förbättra skolan”, står
det i rapporten.
Den säger också att kommunen inte gör en samlad
jämförelse mellan elevernas
kunskaper i samtliga ämnen
i årskurs 5 och motsvarande
nationella mål, varken på
kommun- och skolnivå.
– Vi följer upp elevernas
resultat i årskurs 9 ganska
väl, men vi har inte gjort det
i årskurs 5. Där kan vi konstatera att vi har följt upp
kärnämnena i nationella prov
men vi har inte följt upp i de
övriga ämnena. Där kommer
vi nu att se till att detta följs
upp från och med vårterminen, säger Anders Anagrius,

nämndansvarig barn och
ungdom på Ekerö kommun.
Ekerö ligger bra till i förhållande till andra kommuner
i landet. Över 90 procent
klarar att nå målen i de nationella proven i årskurs 5 och i
årskurs 9 klarar drygt 94 procent målen.
– Vi förbättrar sakta resultaten år från år. Det känns positivt att det inte är för stora
omkastningar, det borgar för
att det ﬁnns en viss kvalitet i
det. Det är viktigt att vi inte
bidrar till betygsinﬂationen
som i någon utsträckning
ﬁnns, så det gäller att inte
skynda för snabbt, säger Anders Anagrius.
I rapporten står också att
kommunen saknar en aktuell
kvalitetsredovisning och har
heller inte en aktuell skolplan
som visar vad kommunen
planerar för att eleverna ska
kunna uppnå de nationella
målen. De uppföljnings- och
utvärderingsaktiviteter som
kommunen genomför resulterar sällan i beslut om åtgärder.
– Kvalitetsredovisningen
har i Ekerö kommun alltid
upprättats i augusti/september. Det är inte i enlighet med lagens krav. Lagen
har ändrats vilket innebär att
den ska vara upprättad i maj. I
och med att den var på väg till
nämnden så fanns den inte

tillgänglig för skolinspektionen, men det ﬁnns en, säger
Anders Anagrius.
När det gäller en aktuell
skolplan säger han att han

  
   
 
  



dels inte hunnit jobba med
den. Kommunen har inte
haft någon produktionschef
och han har i och med det
haft även den posten. Mikael
Caiman Larsson har nu tillträtt den tjänsten.
Anders Anagrius hänvisar
också till det faktum att det
pågått utredningar om ny
skollag under hela 2000-talet. Det fanns ett förslag till
ny skollag i slutet av förra
mandatets perioden som
nästan togs. I den skulle kravet på att upprätta skolplan
slopas och istället ersättas av
krav på systematiskt kvalitetsarbete.
– Nu ﬁnns ett nytt förslag
till ny skollag, där man från
departementets sida säger


att det här kommer till riksdagen under våren. I det förslaget slopar man kravet på
att ha en skolplan. Jag tror
att min företrädare inte tog
upp och förnyade skolplanen just med anledning av
att man väntade att den här
förändringen skulle komma
till stånd. Det kan låta som en
bortförklaring, men jag tror
att det är bakgrunden, säger
Anders Anagrius.
Mikael Caiman Larsson,
produktionschef för skola/
förskola säger att det är resultatuppföljningen som är
central och som det inte ﬁnns
tillräckligt av. Det arbetet har
redan påbörjats.
– Sedan fallerar det när det
handlar om att arbeta med
kvalitetsredovisning. Vi skriver verksamhetsberättelser
men vi kvalitetsredovisar
inte enligt lagar och förordningar, säger Mikael Caiman
Larsson.
Skolinspektionen ﬁnner
också brister vad gäller likabehandlingsarbetet i skola
och förskola. Elever med annat modersmål än svenska får
inte alltid studievägledning
på modersmålet och det ﬁnns
barn i förskolan som inte får
möjlighet att utveckla sitt
modersmål.
– Det är ett av de absolut
viktigaste arbetena men det
är också en begränsad insats

 

som krävs för att vi ska anpassa likabehandlingsarbetet
till lagar och förordningar.
Jag har gjort detta förut
när jag arbetade i Stockholm.
Där ﬁck vi också en hel del
kritik som blev en jättebra
utgångspunkt för ett omfattande kvalitetsarbete. Det är
inte bara dåligt att få de här
nedslagen utan det är ett energitillskott när det handlar
om att inrikta sig på rätt saker
i förhållande till vad barnen
har rätt att kräva, säger Mikael Caiman Larsson.
Ekerö kommun har som
mål att bli en av landets tio
bästa skolkommuner. Vad
krävs för att uppnå detta mål?
– Vi behöver bättre uppföljning, bättre systematik i
hur vi följer eleverna och hur
vi följer skolornas arbete med
att se till att det blir så bra
förutsättningar som möjligt,
för eleverna att lära sig. Där
handlar det om utvärdering
och uppföljning. Det handlar
också om att skolorna behöver ha ordentliga pedagogiska plattformar. Man ska veta
på vilken grund man står och
vilken ide man har om undervisning och lärande för att
eleverna ska lära sig bra, säger
Anders Anagrius.

 


    Annika Östberg har suttit fängslad i 28
år i USA för dubbelmord.
Hon överfördes till Sverige
i våras och sitter nu på Färingsöanstalten.
Den 8 april 2009 överfördes Annika Östberg till
Sverige och transporterades till kvinnofängelset
Hinseberg. Där satt hon
fram till den 25 oktober då
hon ﬂyttades till Färingsöanstalten som har en lägre
säkerhetsklass.
Den 16 november meddelade Örebro tingsrätt att
Östberg fått sitt straff tidsbestämt till 45 år. Hon kan
därmed bli frisläppt i maj
2011.
®

   
  
    En kvinna i
Kramfors som frigivits från
ett fängelsestraff får 360
kronor i skadestånd av Kriminalvården. Detta för att
Kriminalvården inte informerat om att kvinnan inte
kunde betala bussbiljetten
från Färingsöanstalten till
Stockholm kontant. Det
ledde till att hon missade
tåget hem.
De utbetalda pengarna
går till ny biljett.

EWA LINNROS

Moderat Nytt
Ekerö ska ta emot ensamkommande flyktingbarn
De senaste åren har många ensamkommande flyktingbarn
kommit till Sverige. Det är fråga om barn under 18 år. Idag
har ca 100 av landets 290 kommuner tecknat avtal om mottagande.
Eftersom fler och fler ensamkommande barn anländer till Sverige är behoven
av mottagande stort. Därför har den moderata migrationsministern uppmanat fler kommuner att ha ett mottagande.
Migrationsverket har sagt att om varje kommun tar emot två barn så löser
sig situationen och Ekerö kommun utreder just nu hur mottagandet kan ske
och antalet barn. Att ta emot dessa barn är en svår men viktig uppgift.
Barnen befinner sig i en utsatt situation. Mottagandet ska ske på ett bra sätt
och barnen ska kunna integreras i samhället. Boendet i familjehem (tidigare
fosterhem) måste fungera bra. Men det är idag svårt att hitta lämpliga familjehem i Ekerö kommun – en svårighet vi delar med andra kommuner.
Vi moderater anser att alla kommuner bör hjälpa till i detta viktiga mottagande och vi i Ekerö ska ta vår del av ansvaret.
För moderaterna
Peter Carpelan
Kommunalråd

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT
ÅR!
www.skandiamaklarna.se

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

http://forening.moderaterna.net/ekero
     

        
            

®

/PGQCPL?EgJJCPTCAI?RMKQwLB?E +gEPCNPGQCPI?LDwPCIMKK? 1CQCPT?RGMLDwPQJSRDwPQgJHLGLEMAFCTRPWAIDCJ

3?NNQRPwK

P
C
N
S
2

$ICPw"CLRPSK3CJCDML
bNNCRKiLB?E£QwLB?E£



Zii^YZgg/
KgV_jaee
-#%%Å&*#%%
?jaV[idc
%
&%#%%Å'%#%
?jaYV\Zc
#%%
ja&%#%%Å'%
_
\
V
Y
c
V
c
c
6

$ICPw(*QgJHCP
HSJEP?L?PSR?LDwP
TiPCLRPk

P
C
N
S
2

IJGNN



IJGNN






QR

IE

*8EL<CC8 ;@JB<E

*8EL<CC8 ;@JB<E

&PGJJ?BIWAIJGLE

/MR?RGQQ?JJ?B

*PMLDiECJ 1iTGIRE 

,?RQI?N?PL? +wQTGIR 


R
C
I
w
R
Q
J
S
H

G

R
?
E
?
J
R
R
+g
D?LR?QRGQI?
5GwLQI?P?JJ?TiP?
MB)SJ
ISLBCPCLPGIRGER&
8 D<; G<IJFE8C
*@B8<C F:? (8K8I@E









IE

*8EL<CC8 ;@JB<E
4ELQ@?I?B
PMQK?PGLQIGLI?
1SQRGAM (R?JGCL

DwP

 

 N?LR

)SJKSQR+MI?
-WEiPB? JGRCP  N?LR 
)DPNPGQJGRCP 

DwP



 

IE

*8EL<CC8 ;@JB<E
"FCBB?PMQR



0K<EL>EJ98B8K
.BCL3MP!?JBCP

%?J@WEBCL $VRP?J?EP?BKiL  

(LEPGB,?PGC 
?PDiPBS
SQHgJTQA?LL
B
E
L
i
E
C
PH

?
5
IwN?CLT?P?
KwHJGEFCR?RR
R@P?NPGQ
RGJJCRRPGIRGE
NRGJJDgJJC
ISLBMAFIw
$RRIwNNCP

3<:B8EJ
JAYCMJ:8EE@E>M8I8
(" E 
)DPNPGQIE 

IE

2TCLQI?gNNJCL

 MLHMSP E 
!
)DPNPGQIE 

1SQQGL







QR

6

nyheter | MÄLARÖARNAS N

 

MBER 2009

    

  #
    
 " 
 
" 
# 
  $  $
  
# !  
Tillägget i konkurrenslagen,
den så kallade konﬂiktlösningsregeln, innebär att kommuner, landsting och statliga
myndigheter kan dras inför
domstol och förbjudas att
fortsätta med verksamhet
som konkurrerar med privata
företag. De kan även drabbas
av höga viten.
– Stockholms Handels-
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kammare har slagits i 15 år för
att stoppa kommuner från
att konkurrera med privata
företag. Vi är därför glada att
majoriteten i riksdagen nu

sätter stopp för kommuner
som vill bedriva café eller
gymverksamhet. Kommuner
ska ägna sig åt kärnverksamhet. Den våta ﬁlt som många
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"# 
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#
  
Sedan ﬂera år har Fortum
innehaft 80 procent av aktierna och har nu köpt ytterligare 10 procent. Förfrågan
har gått ut till de resterande
aktieägarna och även om
de inte vill sälja har Fortum

rätt att köpa de återstående
10 procenten och bli ensam
ägare.
Därmed går ett stycke energihistoria i graven. Från
Fortums sida tror man emellertid att förändringen ska
göra det bättre för kunderna.
– Vårt mål är att fortsätta
ge kunderna bra service och
även ännu bättre erbjudande
som vi idag har i Fortum, säger Cecilia Hedqvist, marknadschef i Sverige för Fortum

distribution och även styrelseordförande sedan ﬂera år i
Ekerö energi.
Hon kan inte säga vad
som kommer att hända med
Ekerökontoret, men berättar
att personalen har erbjudits
andra arbeten inom Fortum.
Vad som händer med de
Ekeröföretag som idag är underentreprenörer till Ekerö
energi är också för tidigt att
säga.
– Vi kommer successivt

kommuner, landsting och
myndigheter har lagt över
konkurrenssituationen i Sverige kan nu tas bort, vilket
kommer att befrämja tillväxt
och skapa rättvisa konkurrensvillkor, säger Niklas
Kåvius, upphandlings- och
konkurrensexpert på Stockholms Handelskammare.
Ekerö kommun driver idag
lunchservering på Ekebyhovs slott. Hur påverkar tilllägget till konkurrenslagen
den verksamheten?
– Ekerö kommun är en av
de kommuner i Sverige som
har väldigt liten verksamhet som eventuellt kan anses
konkurrera med privata företag. Vi har till exempel en-

dast ett bolag i kommunen,
det vill säga. Ekerö bostäder.
Andra kommuner kan ha
ett ﬂertal bolag i kommunal
regi som bedriver vitt skilda
verksamheter, som möjligen
kan anses konkurrera med
det privata näringslivet. Men
Ekerö kommun har Ekebyhovs slott i kommunal regi
och som till vardags är en i
huvudsak intern konferensanläggning.
Lunchverksamheten
är
öppen för allmänheten. Skälet till att slottet under alla
år drivits av kommunen är
svårigheten att kombinera
föreningslivets verksamheter på helgerna med en privat entreprenörs helt natur-

liga önskemål om att också
kunna ha till exempel bröllop
och fester under helgerna.
Detta eftersom en stor del av
intäkterna till en entreprenör
kommer från sådana arrangemang. Vi ska nu utreda om
den nya lagstiftningen kommer att innebära att vi måste
ompröva Ekebyhovs slott i
den driftformen som vi har
idag. Den nya lagstiftningen
är inte helt lätt att tolkad
utan kräver en viss juridisk
analys och en konsekvensbeskrivning för oss och andra
kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan (M).


 
att informera våra kunder så
snart det fattas några beslut.
Vi ska tillsätta en ny vd och
fortsätta i den struktur som
ﬁnns ett tag till, fortsätter
hon.
I samband med att Fortum
övertar verksamheten i mitten av januari går nuvarande
vd Erik Bonn i pension.
– Det känns vemodigt och
som ett väldigt stort steg efter tjugofyra år i företaget. Jag
har varit väldigt tillgänglig

för kunderna och brukar säga
att jag pratar med lika många
kunder på en dag, som en
normal elverksdirektör gör
under en hel livstid, säger
han.
Ekerö energi har sina rötter
i de elföreningar som bildades runt om i landet efter första världskriget. Den äldsta
föreningen på Mälaröarna
fanns i Skå socken och hade
sin första medlemsstämma
den 21 april 1918 på dåva-

 
rande tvångsarbetsanstalten
Svartsjö slott. År 1960 slogs
alla föreningar på Mälaröarna
samman, förutom två som
köptes av Vattenfall. Förhandlingar om att även förvärva dessa två fördes ända
fram till 1997 då Ekerö energi
tecknade avtal med Vattenfall om att överta även dem.
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Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster

nr 20 2009

KYRKSIDAN

Nu tändas tusen juleljus – hemma och i våra kyrkor

Tisdag 15/12
Klockargården, Lovö
19.00 Julsånger och lussekatt
Vi sjunger julens sånger med Leif Asp
med musiker, Kaffe och lussekatt

Ekerö kyrka
18.30 och 20.30
Julkonsert, Ekerö Gospel, Thomas
Nyman, piano: Daniel Stenbaek
dirigent: Hanna Ekstedt

Onsdag 16/12
Ekebyhovskyrkan
13.00 Mässa Staffan Eklund
19.00 Mässa, Ralph Sjöholm

Torsdag 17/12
Klockargården, Lovö
12.30 Öppet hus - Julgröt
Christer Kivi och Sonorakören
underhåller

Söndag 20/12
Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsgudstjänst, söndagsskolans avslutning, Christer Kivi

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa, Ralph Sjöholm,
Klara röster och Körskolan för män
16.00 Sjung julens sånger & psalmer
med Ola Hedén, Viveca Axell Hedén,
MÄMUS under ledning av Helena
Hansson, orgel: Kerstin Baldwin

God Jul & Gott Nytt År

Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst,
Christer Kivi

Adelsö kyrka
18.00 Temamässa om Maria
Svän Fogelqvist, Carina Einarson

Onsdag 23/12

Lovö kyrka

Jul- och Nyårshelgen
Julafton 24 dec

Annandag jul 26 dec

Ekebyhovskyrkan

Adelsö kyrka

Ekerö kyrka, sammanlyst

19.00 Mässa, Christer Kivi
Jul- och Nyårshelgen ¼
3/1 och Trettondedag jul ¼ ¼

11.00 Samling vid krubban
Svän Fogelqvist,
Adelsö-Munsö barnkör,

11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm

Söndag 10/1
Ekebyhovskyrkan
10.00 Familjemässa
Jonas Gräslund, Marie Björnvad
JULGRANSPLUNDRING

Lovö kyrka
11.00 Temagudstjänst
”Våra älskade julpsalmer”
Christer Kivi, Leif Asp

Munsö kyrka
18.00 Mässa i Taizéton
Svän Fogelqvist

Drottningholms slottskyrka
17.00 Julbön
Christer Kivi, sång: Mette af Klint

Ekebyhovskyrkan
14-17 JUL FÖR ALLA Info: Anna
Blommengren, 0701-90 03 82
17.00 Julbön
Anna Blommengren, Fam Hansson
23.00 Midnattsmässa
Jonas Gräslund, Julnattskören,

Ekerö kyrka

19.00 Mässa, Jonas Gräslund

10.00 Samling vid krubban, Julspel
Barn och ungdomar, Ralph Sjöholm
17.00 Julbön, Staffan Eklund,
sång Eleonor Hammarsten

Söndag 17/1

Lovö kyrka

Onsdag 13/1

Adelsö kyrka
11.00 Högmässa, Svän Fogelqvist

11.00 Samling vid krubban
Christer Kivi

Ekebyhovskyrkan

Munsö kyrka

10.00 Ekebyhovsgudstjänst, söndagsskola, Niklas Hegenbart

23.00 Midnattsmässa
Svän Fogelqvist, Ad Mundi

Ekerökyrka
11.00 Högmässa, mottagande av
Pernilla Hammarström
Staffan Eklund, Ralph Sjöholm

Juldagen 25 dec
Adelsö kyrka

Lovö kyrka

7.00 Julotta, Svän Fogelqvist
sång: Rebecka Kaplan Sturk

11.00 Högmässa, Christer Kivi

Ekerö kyrka

Onsdag 20/1

7.00 Julotta
Ralph Sjöholm, Ekerö kyrkokör

19.00 Mässa, Christer Kivi
24/1 ¼ ¼ ¼
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud

foto: Joakim Vikström

Lovö kyrka
7.00 Julotta
Christer Kivi, sång: Teresia Frödinger

Drottningholms slottskyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Staffan Eklund, Christer Kivi,
Lovö kyrkas kör,

Söndag 27 dec
Ekebyhovskyrkan, sammanlyst
10.00 Söndagsgudstjänst
Jonas Gräslund

Munsö kyrka
18.00 Musikgudstjänst
”Det strålar en stjärna”
Svän Fogelqvist, sång: Eva Udd

Onsdag 30/12
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa, Ralph Sjöholm

Nyårsafton 31 dec

Söndag 3/1

Trettondag jul 6/1

11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm

11.00 Temagudstjänst
”Stjärnan från Betlehem leder ej
bort men hem”
Svän Fogelqvist, Carina Einarson

Lovö kyrka, sammanlyst
Munsö församlingsgård
16.00 Vi sjunger julens sånger,
Svän Fogelqvist, Carina Einarson
Kyrkkaffe med
syföreningens försäljning

Adelsö kyrka

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm

Lovö kyrka
16.00 A Festival of Nine Lessons
and Carols
Lovö kyrkas kör, orgel: Martin
Blomquist, dir: Leif Asp
Christer Kivi

Adelsö kyrka
17.00 Nyårsbön
Lena Burman Holmgren
sång: ”Tre musikdirektörer”

Ekerö kyrka
17.00 Nyårsbön
Jonas Gräslund, sång: Ruth Segerberg

Lovö kyrka
17.00 Nyårsbön
Christer Kivi, sång: Staffan Eriksson

Nyårsdagen 1 jan
Ekerö kyrka, sammanlyst
11.00 Högmässa
Christer Kivi

Söndag 24/1
Ekebyhovskyrkan, sammanlyst
10.00 Ekumenisk gudstjänst, söndagsskola
Gemensam gudstjänst med medverkande från Mälarökyrkan,
Katolska Stiftsgården Marielund
Frälsningsarmén, Kurön
Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö församlingar

Ekerö kyrka
16.00 Konsert med Gregoriansk sång
Schola Sköndal under ledning av Karl-Göran Ehntorp

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&)9:8:B7:G'%%.
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K8GGJKI{DsDet var kraftiga protester när den populära
verksamheten i IT-ladan blev
föremål för nedläggning i
början av året, på grund av för
höga kostnader. Ungdomar
med IT-intresse och pensionärer som hade dataträning
i lokalerna var bestörta över
att verksamheten skulle försvinna.
– Många av ungdomarna
som kommer hit har tröttnat på ungdomsgårdarna och
skulle driva runt på gatorna
annars. En del andra skulle
säkert ha suttit hemma och
spelat istället, men här får de
den sociala biten på köpet, sa
Hampus Wik, som arbetade
på IT-ladan och dessutom var
ordförande i den ideella föreningen Ekerö gaming.
Den första juli i år lades
IT-ladan ned. Inventarierna
delades upp på kommunens
övriga verksamheter och
de föreningar som hade sin
hemvist i IT-ladan blev hemlösa. Den personal som hade
fast anställning erbjöds andra
tjänster i kommunen, men
i vissa fall stämde inte dessa
överens med deras kompetens och de arbetar inte kvar
inom kommunen idag. Övrig
personal hade andra anställningsformer och flera av dem
är arbetslösa idag.
– Seniornet fick till slut
använda lokaler i Träkvista
fritidsgård, där de numera håller sina möten. Ungdomarna
drog igång annan verksamhet, men den är nedlagd

idag, berättar Magnus Wik,
som var projektanställd på
IT-ladan och numera arbetar
som allt-i-allo på Ekebyhovs
slott.
Kommunen betalar fortfarande hyra för lokalen vid
Tappström. Skyltarna sitter
kvar, och hemsidan försvann
först häromdagen.
– För närvarande har kommunen hyreskontrakt på
lokalen. Förhandlingar pågår
för att lösa frågan, men har
komplicerats av att ägareförhållandena på fastigheten har förändrats. Skyltarna
ska givetvis tas ned, säger
Katinka Wellin, ekonomichef på Ekerö kommun.
CF9 v: B C@E;<I
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KIvBM@JK8sI slutet av mars
skrev Mälaröarnas Nyheter
om Träkvistaskolans nedslitna lokaler. Fönster som
trillade ut och därefter täcktes med plywoodskivor,
stinkande toaletter och trasig
ventilation var några av problemen med de paviljonger
där många av skolans elever
och lärare har sina arbetsplatser.
– Jag är stolt över den fina
pedagogiska verksamheten
på vår skola, men jag skäms
över hur den ser ut. Vissa
barn blir sjuka av den dåliga
luften, och dessutom ger det
signaler om att barnens skolmiljö inte är viktig, sa läraren
Åsa Lindgren bland annat.
Sedan dess har en hel del
hänt. Före sommaren stäng-

JULTiPS
på alla

säger att man tittar på kommunal mark för stationen, då
de inte kan tillmötesgå Borins
ersättningskrav på hyra för
marken. Det som är aktuellt
för en station, är en markbit som kommunen äger på
parkeringen vid Adelsö färjeläge.När det kan bli aktuellt är
inte klart.
–Bollen ligger hos oss
nu. Vi måste lämna in en
bygglovsansökan och det kan
ske i januari. Sedan dröjer det
kanske till mars innan det är
klart säger Benny Neuman.

bostadsrättsföreningen.
De har påbörjat en upprustning av byggnaderna
samt gjort en inventering av
säkerhetsåtgärder i stenbottet. Vad beträffar stenbrottet
är ambitionen att det ska vara
öppet för alla. Dessvärre har
det förekommit skadegörelse och utsläpp av olja från
bilar som föreningen har fått
sanera.
– Men jag tror och hoppas
att alla inser vilken kulturskatt vi alla har att förvalta,
säger Yvonne Fredriksson.

<N8 C@EEIFJ

<N8 C@EEIFJ
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=vI@E>J{ s Efter 125 år
i Stockholms stads ägo
såldes i våras stenbrottet och Stenhuggarbyn
till bostadsrättsföreningen
Stenhuggarebyn.
De boende i byn hade tidigare bildat en intresseförening för att bevaka att bebyggelsen skulle bevaras, då byn
inte är kulturminnesmärkt.
Intresseföreningen ombildades till bostadsrättsförening
2007. De köpte hela fastigheten för 13,2 miljoner kronor
och tillträdde i juli.
– Jag tror att det är många,
liksom jag, som inte har
fattat att vi äger och förvaltar Stenhuggarebyn och
Stenbrottet. Ambitionen som
vi boende har, är att upprusta
och bevara både byn och
stenbrottet, berättar Yvonne
Fredriksson, ordförande i

Kibm`jkXjbfcXej
[c`^XcfbXc\i

Åk inte till stan klappen
ﬁnns på hemmaplan!

30 %

des en av de tre paviljongerna på grund av fuktindikationer.
– Alla fel och brister som
upptäcktes i paviljongerna i
samband med en inspektion
åtgärdades under sommarlovet och i början av terminen.
De utdömda fönstren byttes,
golv byttes ut och fuktspärrades. All mögel och fukt som
upptäcktes åtgärdades också,
berättar Lena Heetveld, rektor på Träkvistaskolan.
Den stängda paviljongen
är öppnad igen efter renovering, men detta är endast
en temporär lösning. I kommunens budget för 2009 är
700 000 kronor avsatta för
att göra en långsiktig planering av lokalförbättringar.
Under de kommande åren
planeras de tre paviljongerna
sannolikt att bytas ut helt och
hållet.
– Jag är jättenöjd med det
som hänt, även om vi fortfarande har samma gamla
lokaler kvar. Vi har fått bra
gensvar och räknar med att
våra lokalproblem ska lösa
sig, säger Lena Heetveld.

PLÅNBÖCKER

Vi utför även batteribyte!



    
spons från såväl kommunen
som förpackningsföretaget
ftiab (Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen). Det
handlar inte bara om markhyran utan även om ersättning för plogning, sandning
och vägunderhåll.
– Halkar någon på vår mark
är det vi som blir ansvariga.
Dessutom slits vägen av
transporterna och vi får reparera den ett par, tre gånger om
året, säger Patrik Borin.
Benny Neuman, regionchef på ftiab, säger att eftersom de inte är ett vinstdrivande företag kan de omöjligt
betala för marken. Däremot
har de erbjudit Borins att dela
på utgifterna för underhåll.
Patrik Borin säger att de
summor det handlar om inte
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Patrik och Soﬁa Borin köpte
Adelsö lanthandel 2004.
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På fastigheten fanns redan
återvinningsanläggningen.
Den tidigare markägaren ﬁck
en årlig ersättning av kommunen på 2500 kronor i
markhyra. Den ersättningen
upphörde att utbetalas vid
markägarbytet.
Patrik Borin har under
fem års tid försökt få re-
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räcker för att det ska fungera.
– Vi kan inte låna ut vår
mark gratis, vi har lån och
måste själva kunna gå runt.
Mats Eriksson, miljötekniker på tekniska kontoret i
kommunen kan inte svara på
varför kommunen upphört
att betala markhyran för återvinningscentralen. Han har
försökt ta reda på det men har
endast fått fram det faktum
att kommunen inte gjort någon utbetalning sedan 2004,
då Patrik och Soﬁa Borin tillträdde som markägare. Mats
Eriksson har också haft en
dialog med Patrik Borin i ett
försök att ﬁnna en lösning.
– Jag uppfattar det som att
Patrik Borin är intresserad
av helt andra nivåer på ersättning än den som tidigare

3 ,8
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markägare fått, säger Mats
Eriksson.
Patrik och Soﬁa Borin har
ställt krav på en retroaktiv
ersättning för fem år à 2500
kronor, totalt en kostnad på
12 500 kronor. Från första
juni i år vill de ha en ersättning på 8000 kronor per år
samt en rörlig kostnad för
plogning, sandning och vägunderhåll.
Enligt Mats Eriksson har
dessa krav inte ställts till
kommunen utan istället
till ftiab, som alltså inte
har möjlighet att betala ut
markhyra för deras anläggningar. På frågan om det
inte ligger i kommunens
intresse att ersätta markägaren för att han upplåter
sin mark till återvinnings-

3

station, svarar Mats Eriksson:
– Det ligger i kommunens intresse att stationen ska ligga
kvar men inte att betala ut en
ersättning.
Då de inblandade parterna
inte lyckats komma fram till
ett gemensamt beslut där
alla är nöjda, ﬂyttas återvinningscentralen från marken
vid Borins lanthandel på
Adelsö. Var den hamnar är
oklart.
– Den hamnar väl på något
lastbilsﬂak, sedan vet jag inte.
Vi försöker hitta kommunal mark som stationen kan
stå på och då kräver vi ingen
ersättning, säger Mats Eriksson. 
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wk\im`ee`e^\e]i$
jmXee]ie8[\cj
8;<CJ{ s Återvinningsstationen vid lanthandeln
på Adelsö flyttates i juni.
Lanthandlarna Patrik och
Sofia Borin begärde att stationen togs bort då de inte fick
ersättning för att de upplåtit
sin mark till stationen.
Benny Neuman, regionschef på ftiab (Förpackningsoch Tidningsinsamlingen)
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Adelsö
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Från starten 1884 till 1919
var Stenhamra den största
leverantören av gatsten till
Stockholms stad. Här fanns
drygt 100 personer som var
sysselsatta med stenhanteringen.
Nedanför
stenbrottet
byggdes
Stenhuggarebyn
upp med bostäder, skola och
handelsbod. Den består av
fem större byggnader och
tre mindre. Här ﬁnns idag ett
femtiotal hyresgäster. Alla är
sommarboende förutom en
åretruntboende i affärshuset.
Fastighetsnämnden fattade ett inriktningsbeslut 2007
som bland annat innebar att
fastigheterna i Stenhamra
skulle säljas. Ekerö kommun
tillfrågades, men var inte
intresserade. I januari 2008
lämnade bostadsrättsföre-

Le^bXicj_lj\k`Jk\e_l^^Xi\Ype
ningen Stenhuggarebyn in
en intresseanmälan att köpa
Stenhuggarebyn. Fastighetsnämnden erbjöd i sin tur föreningen att köpa hela området, inklusive Stenbrottet för
13,2 miljoner kronor.
– Vi hade inte tänkt Stenbrottet från början, men eftersom det ligger på samma
fastighet som Stenhuggarbyn
går det inte att separera, säger
Yvonne Fredriksson som är
ordförande i bostadsrättsföreningen.
Yvonne och hennes familj

har bott här på somrarna i 35
år. Hon har själv ingen anknytning till platsen, men
det ﬁnns fortfarande ett par
boende som är ättlingar till
stenhuggarna. Staden har
inte haft resurser att se om
och sköta området utan det
är främst de boende som tagit
hand om skötseln.
@d`kk\eXm0'$kXc\k väcktes

frågan om att Stenhuggarbyn
skulle kulturminnesmärkas.
Stockholms stad ville göra
det men av, som det hette

”fastighetsekonomiska förutsättningar” ville man för
att ﬁnansiera projektet förtäta och till viss del även exploatera området.
– Det här kändes väldigt
motsägelsefullt, ett byggnadsminne bör ju bevaras
i sitt beﬁntliga skick, säger
Yvonne.
De som bodde här bildade en intresseförening och
lyckades stoppa planerna.
Området blev aldrig kulturminnesmärkt, men några
drastiska förändringar av
området skedde inte heller.
Samtliga hus är bevarade i
nära nog originalskick från
slutet av 1800- talet.
ombildades till bostadsrättsförening 2007, då försäljning av
området kommit på tal.
– Det är bra att det inte
kommer någon utomstående
utan att det är vi som lever
här som tar över. Då blir det
svårare att det skulle hända
något annat. Vi vill bevara
byn som den alltid sett ut, säger Yvonne.
Vad ska de då göra med

@eki\jj\]i\e`e^\e

Stenbrottet, denna nästan
magiska plats som satt igång
fantasin hos många. Bland
annat kan man läsa i Mälaröarnas Nyheter från 1959, att
Evald Berggren, ordförande i
villaföreningen, ansåg att det
skulle kunna bli ett Disneyland i miniatyr.
Några sådana planer har
inte föreningen. Yvonne säger däremot att man provat
med konsertverksamhet för
några år sedan.
– Dalhalla, det nedlagda
kalkstensbrottet i Dalarna är
ju en fantastisk konsertplats,
varför inte ett Stenhalla? Det
är en underbar akustik i Stenbrottet, säger Yvonne.
Planer för Stenbrottet får
vänta, först ska allt bli klart
kring försäljningen. Fastighetsnämnden godkände
försäljningen den 14 april,
i tjänsteutlåtandet står att:
”köpekontrakt håller på att
upprättas, och kommer att
undertecknas snarast möjligt
under april månad 2009”.
Tillträde är planerat till den
1 juli.

GFC@K@B s Under rubriken
”Årsmöten hos partierna” i
förra numret, kom inte namnen på Ekerömoderaternas
nya styrelse med. På bilden
från vänster: Kjell Öhrström, Eva Laurén, Adam
Reuterskiöld, Klas Johansson, Jill Nilsson, kommunfullmäktiges
ordförande
Inger Linge, ordförande
Ingemar Hertz , Lena Gerby,
kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan, Mats
Ahlbom. Handelsminister
Ewa Björling och Deirdre
Ross är inte med på bilden.

GFC@K@BsÖpartiets har haft
årsmöte i Uppgårdsskolan i Stenhamra. Förutom
sedvanliga årsmötesärende
diskuterades det politiska
och demokratiska klimatet
i kommunen. På bilden från
vänster: Eva Liljeros, Ylva
Forslid, Inger Blomberg,
Desirée Björk, Oscar Linde,
Ulf Jansson, Tommy Svensson, Anita Enholm, Pia Orre
och Berth Fransson.

<N8C@EEIFJ
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fem års tid försökt få re

Straxt före klockan ett fastnade bron. Köerna byggde på
snabbt från båda håll, även
ned mot färjeläget i Jungfrusund där Vägverkets färjor
körde dubbla turer.
Vägverkets
reparatörer
kom till platsen och först ef-

ter drygt tre timmar kunde
bron fällas ned manuellt. Köerna sträckte sig då ända till
Bromma.
Drottningen, som hade
deltagit vid de gamlas dag
i Mälarökyrkan, ﬁck vända
om och ta färjan tillbaka till
Stockholm. Många missade
studentmottagningar.
– Det inträffade är oacceptabelt, som kommun
kan man inte acceptera att
man har broar som inte hål-

summor det handlar om inte

ler måttet, säger kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan, som veckan efter
midsommar har möte med
Vägverket.
–Det uppstår situationer
som i princip är samhällsfarliga, där räddningstjänst och
ambulansverksamhet äventyras. Enligt min uppfattning
ska inte bron öppnas förrän
man kan garantera dess funktion, och det har jag tydligt
framfört till regionschefen

sättning än den som tidigare

sin mark till återvinnings



Christer Agerback, säger Peter Carpelan.
Peter Carpelan tror också
att all dispensfordonstraﬁk
som har gått över Ekerö kan
ha påverkat bron negativt. En
av åtgärderna för att minska
på den tunga traﬁken har varit att höja avgifterna på färjan kraftigt för fordonen.
På mötet kommer även
förbifarten att disskuteras.
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K8GGJKI{DsTappströmsbron fastnade i uppfällt läge
fredagen den 5 juni. Det tog
över tre timmar att åtgärda
felet. Köerna byggde snabbt
på från båda håll, även ned
mot färjeläget i Jungfrusund
där Vägverkets färjor körde
dubbla turer. Vägverkets
reparatörer kom till platsen
och efter drygt tre timmar
kunde bron fällas ned manuellt. Köerna sträckte sig då
ända till Bromma.
Efter det inträffade testades bron i flera omgångar
nattetid för felsökning. Vad
man fann var att en fördelningsdosa som knyter samman olika gränslägen på bron
var vattenfylld. Detta ledde
till att det blev kortslutningar i signalsystemen, vilket i
sin tur innebar att bron inte
kunde fällas ned.
– Vi har nu dels bytt ut
dosan och sedan flyttat läget
på den, så att den är mindre utsatt för vatten, säger

<N8 C@EEIFJ
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I nyrenoverade lokaler i
Brygga industriområde tog
rektor Maria Eriksson emot
eleverna tillsammans med
lärarna Camilla Keskinen
och Niclas Koskela, skolsköterskan Cajsa Nellåker och
projektledare för skolan, Ing-

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

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

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

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

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

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

Öppet: måndag-fredag 10-19
Lördag 10-16. Söndag 11-16
Telefon 560 302 60
Välkomna! Maria med personal
www.toytoy.se

Årets JULPRESENT





DvC8I{8IE8 s Ekerös
första gymnasieskola startade upp den 24 augusti. Tolv
elever med exakt könsfördelning, hälften killar och hälften tjejer, bildade den allra
första klassen på Ekerö praktiska gymnasium. Skolans
inriktningar är naturbruk
med grön odling, hästhållning samt golfbane- och
parkskötsel. Andra inriktningar är handel – turism och
bygg – glas.
Eleverna går tre dagar i
skolan per vecka och är på
praktikplats två dagar.
– Det har gått bra för oss,
vi har nu 13 elever inskrivna
och ytterligare en som börjar
efter jul, berättar rektor Maria
Eriksson.
Det har varit mycket jobb
med att bygga upp skolan och
att få till alla rutiner. Det har
även varit lite svårt att hitta
bra praktikplatser till eleverna, men nu är de flesta ute
torsdagar och fredagar.
– De flesta eleverna är
nöjda och vi hör ofta att de
har kompisar som kommer
att söka hit till nästa läsår. Vi
var med på Gymnasiemässan
och kommer att ha ett öppet
hus i januari innan 9:orna
väljer i februari, säger Maria
Eriksson.
<N8 C@EEIFJ

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

Ekerö Kemtvätt
Ekerö Centrum. Tel. 560 344 15

 

Skomakeri - Skrädderi - Kemtvätt

Välkommen in!
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Butiken
är full av
JULKLAPPAR

Leksaker
Träkvista Torg
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Toy & Tøy

lanthandel
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Joakim Jakobsson, projektledare och samordningsansvarig för Vägverkets öppningsbara broar i regionen.

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

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

Ekerö Sommarstad

Ekerö Träkvista

Mycket trevligt och fräscht hus från 2003 om 169 kvm. 6 rok varav 4-5 sovrum. Allt i bra skick med ljus
färgsättning och två helkaklade badrum. Gott om fönster ger ett fint ljusinsläpp. Sluttningstomt som gränsar mot
skogsdunge. Gångavstånd till bad, båthamn, buss m.m.

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:
169
kvm
*Boarea:
169
kvm
z Utgångspris: 4 950
950 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
428
kvm
*Tomt:
1 1428
kvm
z Tomttyp:
Trädgårds // Sluttningstomt
*Tomttyp:
TrÃ¤dgÃ¥rds
Sluttningstomt

z
z
z

Älgstigen 10A
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö

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

z
z
z

Sidenvägen 23
Helene Dahlbäck 0708-370303
Mäklarringen Ekerö

Ekerö Skärvik

2:a Ekerö Centrum

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.

Nybyggd lägenhet 2005 med ljus färgsättning och genomgående ekparkettgolv. Har tidigare varit föreningens
gemensamma lokal och var en stor 1:a men är nu ombyggd till en 2/3:a med två mindre sovrum. Kan återställas
eller göras om till ett sovrum om så önskas. Stor uteplats med förmiddagssol, sjöglimt.

z Boarea:
145
kvm
*Boarea:
145
kvm
z Utgångspris: 5 500
500 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
167
kvm
*Tomt:
1 1167
kvm
z Tomttyp:
plan
trädgårdstomt
*Tomttyp:
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Mossvägen 30
Helene Dahlbäck 0708-370303
Mäklarringen Ekerö

z Boarea:
kvm
*Boarea:
6060
kvm
z Utgångspris: 695
695 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Avgift:
290
inkl
värme,vatten
vattenoch
och
kabel-tv
*Avgift:
5 5290
kr kr
inkl
vÃ¤rme,
kabel-tv

z
z
z

Pråmvägen 6A
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö
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Idag har föreningen cirka
130 medlemmar och ordnar
ett ﬂertal exkursioner under
året på Mälaröarna och fågellivet är rikt här.
– Det ﬁnns bland annat
mycket gott om ﬁskgjusar
och nu har också örnen ökat
väldigt. Det är havsörn framförallt men man kan även se
kungsörn ibland, säger Urpo
Könnömäki.

<nXB`\ib\^XXi[m`jXilgg\eÉYii`e^\mibÉgDF=jalY`c\ld%
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Det hela började i samband
med Svartsjöprojektet som

gjordes i samarbete med
Ekerö kommun. Inom projektet gjordes bland annat inventering av fågel- och växtliv i området.
– Då tyckte vi det var lämpligt att bilda en förening och
vi hade vårt första möte 1999,
berättar Urpo Könnömäki
som är MOF:s ordförande.

Jubileet ﬁrades med en
gemensam skådning vid
Svartsjöviken. Det bjöds på
korvgrillning och Ewa Kierkegaard från viltjouren var på
plats och visade en så kallad
börringevråk som är en slags
ormvråk. Den var på rehabilitering och släpptes fri några
dagar senare. Kirkegaard
hade också med en skadad
kattuggla som hittats vid Skå
kyrka.
I januari anordnar MOF för
nionde året i rad ett så kallat
artrally i kommunen. Artrallyt blir förutom en spännande
tävling, en bra genomräkning
av Ekerös vinterfåglar.

<N8C@EEIFJ
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– Jag hade sett den stå parkerad under en trappa på Ekeröhälsan under ﬂera år och
undrade vem som ägde den
egentligen, berättar Martin
Siönäs, Mälarö skydd.
Det visade sig att den
skulle ha varit med i konstoch insamlingsevenemanget
Cow parade som ägde rum
i Stockholm 2004. Ett stort
antal kossor målade av konstnärer, placerades ut runt om i

JUNGFRUSUND NEWS

Nyårsmiddag
Trerätters middag med fördrink & tilltugg samt 12-slagsbubbel, per person

795 :-

30 kväll

9/1 -10
Årets första 30+kväll går av stapeln redan den 9 januari.
Samma dag öppnar vi krogen igen efter julledigheten. Välkommen redan till brunchen, som vanligt kl 12.00. Boka
bord till middagen redan nu, you know the drill... Vi ses!

Den 9 januari öppnar vi igen efter julvilan. Brunch, premiär för vår nya meny
och 30+kväll samma dag! Kan det bli
bättre? Lunch som vanligt från måndag
den 11 januari. Varmt välkomna!

Boka på 08-560 35 000 / info@restjungfrusund.se
www.restjungfrusund.se · Bryggavägen 133 vid Jungfrusunds Marina
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DvC8I8{8IE8 s Vid årets
slut kan 34 personer i Ekerö
kommun komma att vara utförsäkrade från Försäkringskassan visar färska siffror.
I samband med att Försäkringskassan presenterat
siffror kring ohälsotalet i
Sverige, har de även gjort
en sammanställning av hur
många personer i varje kommun som riskerar att utförsäkras till årsskiftet.

=i\kX^Xi\
lggkXo\iXj
DvC8I{8IE8 s <n man i
Ekerö kommun upptaxeras
med drygt nio miljoner kronor taxeringsåren 2008 och
2009. Summan utgör oredovisad lön från ett företag som
enligt Skatteverket använt falska fakturor för att dölja svart
arbetskraft, och där mannen
varit företagsledare. Mannen
får också betala straffskatt.

8IEi\bfdd\e[\iXi
bfdg\ejXk`fe
DvC8I{8IE8 s En motorﬁrma ska kompensera
en missnöjd kund i Ekerö.
Det har Allmänna reklamationsnämnden beslutat att
rekommendera
företaget.
Bakgrunden är en tvist om
bilreparation.

Orderadministratör till
Farm Frites Norden AB

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

Kom och fira av 2009 med vännerna och oss på
Jungfrusund i vintervacker skärgårdsmiljö. Vid
ankomst väntar cocktail med tilltugg, DJ, fyrverkerier och andra överraskningar!

Stockholm och såldes sedan
till förmån för välgörande
ändamål. Just den här kon
sponsrades av ett Ekeröföretag och hade Beatles som
tema. Av någon anledning
kom den aldrig med i paraden
utan hamnade istället under
trappan på Ekeröhälsan och
så småningom ﬁck Martin Siönäs köpa den mot löfte om
att den skulle lackas om.
– Jag lämnade in den till en
ﬁrma som lackar köksluckor
och ﬁck den helt ommålad.
Nu har den blivit världens
snackis och många stannar
bilen bara för att fråga varför
vi har en ko på taket, berättar
han.

=c\ilk]ijbiX[\
m`[i\kjjclk

Sök till
Komvux!
Start i januari 2010
På Komvux i Ekerö kan Du läsa kurser på
grundläggande och gymnasial nivå i engelska, matematik, svenska och svenska som
andra språk.
Undervisningen bedrivs i Lärcentrum, Ekerö
Centrum.
Du kan dessutom välja bland ett stort antal
kurser på distans inom exempelvis vård,
barn- och fritid och ekonomi.
Läs mer på vuxenutbildningens hemsida:

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.
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

www.ekero.se/vux

Lön: månadslön, enligt överenskommelse

Du kan söka studiemedel via www.csn.se

Ansökan: Vi tar emot ansökan via epost:

Välkommen att kontakta Ekerö Komvux
för studievägledning och info.
Tel: 560 39 269
e-post: jan.korell@ekero.se

thobiasthorn@farmfrites.com

Arbetsgivare:

Farm Frites Norden AB, 178 30 EKERÖ
Tel: 08-564 108 70
Mer information på
http://www.farmfrites.com
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”De kan inte uppfostra efter 15”
på Ekerö, men någon vet att det ofta
visas aktuella ﬁlmer i Erskinesalen.
Vad saknar ni att kunna göra på
Mälaraörna?
– De borde bygga ett systembolag
i Stenhamra. Eller nej förresten, då
skulle det nog bli mer fylla och langning.
Ideérna kommer snabbt, men alla
är inte så genomtänkta. Jargongen
dem emellan är bitvis hård, men
de påminner varandra om att vara
seriösa.
– Mc Donalds, säger någon, men
blir strax motsagd.
– Äh, det fattar du väl att det inte
skulle gå här, det är ju en liten by.
– Ett ﬁk där man kunde sitta i lugn
och ro utan att behöva köpa något,
skulle jag vilja ha eller ett köpcentrum vid Svartsjö.
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Alkohol, cigaretter och vandalisering är en del av många
mälaröungdomars vardag. Men
de ägnar också en hel del tid åt
kloka tankar om hur bra föräldrar ska vara och hur farligt det
kan vara att hamna på fel spår.
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Detta är den andra artikeln i en
serie om tre som handlar om
hur det är att var ung idag på
Mälaröarna.
Tjejrummet på Stenhamra fritidsgård fylls snabbt med ett gäng pratglada ungdomar i åldrarna tretton
till sexton år en gnistrande kall kväll
i början av december. De glider ner i
sofforna, lutar sig tillbaka och svarar
snabbt på frågor om hur deras fritid
ser ut.
De är en brokig skara - långa och
korta, tjejer och killar. Vissa har erfarenheter av rökning, alkohol, droger och även vandalisering. Andra
har ingen alls.
Det gäller dock att komma ihåg
att den här gruppen endast utgör en
bråkdel av alla ungdomar på Mälaröarna. Många andra tonåringar tillbringar den här kvällen tillsammans
med sina föräldrar, sitter framför
datorn, sportar eller umgås med

kompisar under lugna former.
Två stora ﬂaskor julmust och en
burk pepparkakor senare har det här
gänget berättat en hel del om hur de
upplever att det är att vara ung på
Mälaröarna. Vi har koncentrerat oss
på att prata om generella fenomen,
vad de ser och hör bland kompisarna och lämnat personliga erfarenheter därhän.
Vad tycker ni om att bo härute?
– Det är lugnt och mysigt, särskilt
på sommaren. Då glider man runt,
badar lite och träffar polarna. Alla
känner alla, det är mysigt.
De ﬂesta i den här gruppen hänger på fritidsgården på vardagarna,
ett par hinner även sporta en del.
På helgerna går de ibland till fritidsgården först och sedan hem till
någon kompis eller hänger i centrum. Ibland åker de till Ekerö och
träffar kompisar, men på vintern är
de oftast i Stenhamra. Några åker in
till stan och går på fester, bio eller
träffar kompisar från andra ställen i
Stockholm.
Är det inte någon av er som brukar
gå på bio på Ekerö?
– Va, ﬁnns det bio där? Fett, det
ska jag kolla, säger en av killarna
överraskat.
Största delen av gänget blir förvånade över att höra att det ﬁnns bio
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Är det någon skillnad på Ekerö
och Stenhamra?
– Det skulle vara mycket roligare
om det var rena kriget mellan Stenhamra och Ekerö, säger en av killarna, men blir raskt tystad med att
han tänker som ett TV-spel.
– På Ekerö är det mycket ﬂer töntar, de kommer ju från typ Adelsö,
Munsö.
Alla pratar i munnen på varandra,
garvar i kapp och börjar prata om
töntarna, som de tycker att det ﬁnns
många av även i Stenhamra. Det är
bland annat de som inte dricker, eller åtminstone inte öppet bland de
andra. Det kan också vara de som
sportar eller bara sitter framför datorn.
– Det är de som inte har ett liv,
som kommer hem från skolan och
bara sitter framför datorn.
Är det många som röker?
– Ja, jättemånga.
Svaret kommer blixtsnabbt.
Hur får man tag i cigaretter då, det
är ju förbjudet att köpa om man är
under 18 år?
– Många åker in till stan och köper
ciggisar, för härute ﬁnns inga olagliga butiker. Men man kan köpa härute också om man har langare. Det
är hur lätt som helst att få tag i.
Hur mycket alkohol är det här ute
och var får man tag i det?
– Mycket. Till och med trettonåringar krökar och i nian dricker nästan alla. Alla har olika langare, det
är bara att ringa några samtal så får

man tag i dricka, man kan till och
med få hemleverans, berättar en av
ungdomarna med ett skratt.
– En del föräldrar köper ut och
om man går på en fest så träffar man
några som är över tjugo och frågar
om de kan köpa ut. Det är kul att
festa och det händer något speciellt.
Droger då?
– Lim och hasch är det en del som
använder.
– Det är många från Ekerö som
kommer hit till Stenhamra och röker hasch. Men det är mycket mer
dolt här än på andra ställen i stan.
Hur får man tag i droger?
– Man åker mest in till stan eller
någon förort och köper, men man
måste känna någon som håller på,
det går inte bara att gå fram till någon och fråga. Har man hållit på
länge så har man hela luren full med
kontakter.
Ungdomarna har lite delade meningar om hur mycket droger det
ﬁnns, men är helt överens om att
det ﬂorerar en hel del.
– Det ﬁnns ett litet gäng som håller på med ﬂumgrejer i kommunen,
de är lite utstpridda här och var och
nästan alla håller på med lagliga droger som man kan köpa på internet.
Vad tycker ni om föräldravandrare
och fältassistenter?
– Usch, de är dumma i huvudet.
De kommer fram och stör och har
mycket fördomar, man behöver
faktiskt inte vara en dålig människa
bara för att man dricker. Oftast är
det töntarnas föräldrar som är ute
och vandrar.
Alla är överens om att föräldravandrarna är ett störande inslag
under helgkvällarna i Stenhamra.
Fritidsgårdens tillfälligt anställde
fältassistent Rolf Bergenstråhle är
dock uppskattad av de ﬂesta.
– Roffe är helt ok, han är rolig och
skön. Han är dryg ibland, men han
är ändå schysst. Om vi hade sett det
han har sett så kanske vi skulle tänka
annorlunda.
De är väl medvetna om att Roffe
till vardags arbetar med ungdomar
som har allvarliga problem med
droger och kriminalitet, och de ﬂesta tycker att han faktiskt hjälper till
när han ringer hem och rapporterar
ungdomar som dricker och röker.
Hur ska en bra förälder vara?
– De ska ha lugn koll, men de kan

inte börja uppfostra en när man är
femton.
Insikterna är stora om hur en förälder ska vara för att vara bra. Även
om gänget emellanåt är överens om
att det bästa en förälder kan göra är
att låta ungdomarna vara ifred och
pyssla med sitt, så besinnar de sig
och blir allvarliga igen.
– Det sämsta de kan göra är att
skrika på en om de kommer på en,
de ska bara fråga om det var värt det.
Om de skriker på en så kommer det
bara sluta med att man blir osams
och att man skiter i dem. Och man
ska inte ge dem utegångsförbud.
Det ﬁnns trettonåringar som dricker på vardagarna för att de fått utegångsförbud på helgen.
Alltför hårda föräldrar verkar inte
vara särskilt populära, men man ska
inte heller vara för slapp.
– Jag tycker att man ska hålla koll
på var barnet beﬁnner sig och se till
att de inte dricker starksprit, men
när det gäller cigaretter så är det bara
löjligt om de säger något, det är ju
ens eget val.
Ser ni något av klotter och vandaliseringar?
– Om man kollar Mälaröarnas
Nyheter så är det typ två vandaliseringar och resten är påkörda rådjur.
Läser ni Mälaröarnas Nyheter?
– Man läser ju och kollar om det
har kommit med om man har gjort
något, men mycket kommer inte
med.
Flera i gruppen drar exempel på
saker som de varit inblandade i på
ett eller annat sätt, som omnämnts
i rapporteringen av inkomna larm
och anmälningar till polisen. En
rad i tidningen som ger lite extra
bekräftelse.
– Även om man inte varit med
själv så vet man alltid vilka det är
som gjort vandaliseringar, det sprider sig jättesnabbt, men ibland är
det falska rykten.
De sista dropparna av julmusten
hamnar på bordet, en av grabbarna
hittar en ﬂisa av en pepparkaka och
stoppar i sig den. Koncentrationen
håller i ganska precis fyrtiofem minuter, sedan tar skämten överhand,
seriositeten är borta och gänget ramlar ut genom dörren skrattande och
gnabbandes. Ett gäng ungdomar
som under den tuffa ytan reﬂekterar över ganska allvarliga saker.
CF9v:BC@E;<I

Vi kör till och från
Arlanda / Skavsta / Bromma flyg
med fasta priser

JULKLAPPSTIPS!
KISSEMISSEN 4 stycken leksaker
från PETMATE för 99:- (ord pris 29:-/st)
GNAGAREN

2-pack STIX för 20:-

(ord pris 30:-)

VOVVE-PAKET innehållande
leksak, godis och tuggben från 49:Öppet: vard 10-18.30, lörd 10-15
Tel: 560 355 00 l Ekerö Centrum l www.djurknuten.se
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n och annan ros passar på att blomma i den sista
värmen. Vi borde följa rosens exempel – njut av november! Nu är den bästa tiden för att tända brasor och
umgås med sina nära och kära. Lämna trädgårdsjobbet
till nedbrytarna. Maskarna jobbar nu febrilt med att förvandla
löv till bördig jord. Istället för att kratta bort maten-löven kan
vi gå in och tända ljus och mysa.
Under hösten förbereder naturen våren. Fåglar och andra
djur sprider fröer av olika slag. En del planterar träd och andra
mistlar. Stora flockar av sidensvansar mumsar i sig mistelbär,
sprider dem bakvägen så att säga och har gjort att mistel på
norra Färingsö inte längre är
en sällsynt växt.
Låt oss hoppas på en riktig
vargavinter... En riktigt kall
vinter utrotas 99% av alla
sjukdomsbärande organismer.
Det betyder färre infektionssjukdomar. Vi har väl fått nog
av höns- och svininfluensor,
vad kan dyka upp härnäst.
Bakterierna har gillat att kampera med oss sen vi blev fast
boende jordbrukare för några
tusen år sen. Bakterier har dessutom förmågan att utveckla nya
bakteriestammar inom loppet av 20 minuter. Vilka farsoter
kommer tidningarna skrämma upp oss med i en framtid med
allt varmare klimat? Galopperande råttkräksjuka? Kråkpest?
Eller akut snigelförlamning?

Dibi\ki
\ofk`jbk¿

A

ndra små kryp som vi knappast uppskattar – men
som uppskattar ett varmt klimat – är mördarsniglar
och fästingar. Vad kommer sen? Dräparflugor, psykopatgetingar och rabiessmittade myror? Vilket mums-mums
för kvällstidningarna och vilka skrämmande bilder av odjuren i
jätteförstoring. Det finns en hel del zoonoser varav de flesta håller hus i länder med ett varmare klimat. SARS och ebola slipper
vi pga kylan.
I det mörkaste mörker tänds julstjärnor, julgranar, buskar,
balkongräcken, farstubroar och hela slädpartier. Tur vi har så
mycket kärnkraft. Ett hållbart alternativ är annars stjärnkraft.
Ett gratisnöje som inte ger några skador på miljön.
Sluta gnälla på mörkret – tänd ett ljus istället och passa på att
umgås – ensam behöver man aldrig vara även om bakterier och
kvalster är lite trista som samtalspartners.

Din lokala
musikaffär!
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Priserna gäller endast hos Coop Konsum Stenhamra och Kungsberga 14/12-20/12, 2009 eller så långt lagret räcker.

K^ch`VgVaaVkgVbZYaZbbVg`jcYZgZcg^`i^\i\dY_jadX]\diicniig
EH![geeZii^YZg^_ja!hZVchaV\^Y^cWji^`ZaaZgWZh`kg]Zbh^YVlll#`dchjb[Vg^c\hd#Xdb9H#

Sill

K:8@6CH
:G7?J96C9:
;GuCIK

COOP
Välj mellan olika sorter.
'*%\!_[g"eg^h'%")%/"$`\#
BVm(`e$]jh]aa.

5kS

=VcYaVVcYgVkVgdg[g'%%/"h[g
Yj`eVZcaVm[^a[g+./.%$`\
=VcYaV[g)%%/"h[gYj`eV'hinX`Zc#BVm'`e$]jh]aa#

;~gh`aVm[^a
A:GyN

@6CDC
EG>H

;geVX`c^c\XV&'*%\#
DYaVY^Cdg\Z#AVi^c/HVabdhVaVg#

BZYaZbheg^h

Hbg
6GA6

K~a_bZaaVccdgbVa"dX]ZmigVhVaiVi#
*%%\!_[g"eg^h)(/-%$`\#

Cn`VcYj
]ngV[^ab]dh
@dchjbHiZc]VbgV
[g'./"$hi#

K:8@6CH
:G7?J96C9:
;GuCIK

Cheddarost
@K>7>AA:

K:8@6CH
:G7?J96C9:
;GuCIK

69)=K

AV\gVY#('#
&")!*`\#

21)=S
Ik~iibZYZaH`a_bZYZa
K>6$8DB;DGI

K~a_bZaaVc[aniVcYZik~iibZYZa+%%",'%ba!
ejakZg+,*",*%\dX]h`a_bZYZa,*%"&%%%ba#
?[g"eg^h%/(+"&/"$ik~ii#



79kK

Julprinskorv

K:8@6CH
:G7?J96C9:
;GuCIK

H86C
H`^cc[g^#+%%\!
_[g"eg^h))/-($`\#

100k
*[g

26)=S

8DDE@DCHJB·K>CC6G:6K6GA6H<JA9@D'%%.;yG7tHI6B>A?y6G7:I:

Coop Konsum Stenhamra och
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I Stenhamra kan du ta ut pengar och hyra ﬁlm:
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Lasse Fjällström brinner för musiken. Den är
däremot inte lätt att leva
på, men Lars fann ett sätt
att försörja sig och ändå få
tid och frihet till att ägna
sig åt musiken. Under lång
tid har han jobbat som
korsordskonstruktör på
heltid.
I ett rött torp med röda knutar huserar Lasse Fjällström.
Dagen till ära, det vill säga

intervjutillfället, har Lasse
satt på elementen. Jag får för
säkerhets skull låna ett par
varma tofﬂor och serveras en
rykande varm kopp kaffe.
– Det är elpanna här så det
gäller att hålla ner kostnaderna, berättar han.
Det går inte att ta miste
på Lasses stora passion. Instrument ﬁnns här gott om
och ett ﬂertal hemmabyggda
hyllor med CD och skivor
noggrant sorterade efter ka-

  $% %%+%&$ "$%"$%"!%&$'&-$ '%$
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Foto: Ewa Linnros

tegorier ﬁnns i rummen. Sist
men inte minst ﬁnns här ett
rum med en hel studio-anläggning.
Att försörja sig som musiker är få förunnat. Det är
inte heller lätt att bygga upp
en karriär om man samtidigt
har ett heltidsjobb att åka till
varje dag, men Lasse hittade
det perfekta jobbet som gav
honom friheten att styra över
tiden.
Det började med att han

blev arbetslös efter att ha
jobbat som brevbärare. Jobbet var stressigt och med allt
spring i trapporna förstörde
han benen.
– Jag gick in i väggen och
blev arbetslös. Jag hade en
massa skulder och funderade
över vad jag skulle göra.
Lasse pratar fort och intensivt, det står verkligen inte
still här och det är nog mycket tack vare denna egenskap
som han funnit nya vägar.
Han började skriva lite
kåserier
under
namnet
”K.Sören” (kåsören) och blev
publicerad i Aftonbladet. Det
blev ingen betalning för detta
dock. Nya idéer dök upp.
– Jag hade löst hysteriskt
mycket korsord, så gjorde jag
lite egna korsord och lite andra uppﬁnningar, bland annat ett frågespel. Jag tänkte ta
patent på det, men allt kostar
ju pengar, berättar Lasse.
Han skickade runt sina
korsord till korsordstidningar och veckotidningar. Så
småningom ﬁck han respons.
Lasse började konstruera för
tidningen ”Superkrysset” .
Han hoppade in då och då
som nybörjare och ﬁck ganska dåligt betalt, men rutin
ﬁck han.
– Som mest hade jag elva
kryss i den tidningen, varav
sex var stående.
Så ringde Aftonbladet. De
hade tidigare bara haft en
sommarbilaga, men skulle
nu börja med en bilaga per
vecka hela året. Här tog korsordsmakeriet ordenlig fart
för Lasse.
Först ﬁck han ett till två
kryss, men det ökade snabbt.
Under en treårsperiod hade
han som mest, då var det ett
kryss per dag för bilagan.
– Där ingår ingen semester
för bilagan kommer ut jämt.
Jag konstruerade korsord på
löpande band men det blev
lite för mycket ibland. Så fort
ett kryss är klart måste jag
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– Bland annat handlade det
om en liten räv som hette
Rufs. Då ﬁck jag leva ut ordentligt och skriva crescendo
partier när det dök upp faror
i skogen.
Förmodligen har han ett
nytt samarbete på gång med
TV-program som riktar sig
till skolorna om stenåldern.
Sakta men säkert kanske musikjobben växer så som korsordsjobben gjort. Att göra
ﬁlmmusik är en dröm. Han
tycker om det dramatiska
och Beethoven är hans husgud. Helst av allt sitter han på
kammaren och skapar musik,
att ta semester har han inget
behov av.
– Jag har så många idéer
som jag måste få ut. Om jag
sticker iväg ett par veckor då
börjar jag längta hem. Jag kan
utan vidare göra 20 låtar per
år.
Korsordsmakandet ﬁnns
fortfarande kvar som sidosyssla och skulle det tryta så
kan han alltid öka på igen. En
del kan tycka att hans liv är
ensamt, men inte Lasse själv.
– Jag har inte längtat efter
att bilda familj, jag längtar efter musik, hela tiden. Jag trivs
med att umgås med människor men jag trivs också väldigt bra när jag är själv.
Finns det något gemensamt mellan musiken och
korsordsmakeriet?
– Svårt att säga. Det krävs
möjligen en viss uppﬁnningsrikedom för båda, säger Lasse och jag är säker
på att han redan har en ny
musikslinga på gång. Med
sitt ständiga idéﬂöde och energi håller han säkert värmen
uppe i stugan, utan elementens hjälp.


$!"%#$
    ,%& *& $&(&%" 
%$!!!(- $'&&
     +$($ !$($$#,"*

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

KLAPPA MINIGRISEN,

tänka
på ord hela tiden, ord,

ord ord. Jag
har block över
allt, vid sängen, när jag ligger
och solar och så vidare. Så fort
jag kommer på något skriver
jag ner, annars försvinner
idéerna.
Hans idéﬂöde bidrog med
uppﬁnningarna av “tvetydigt” och ”hitta rätt ord” för
Aftonbladets bilaga. Även
om Lasse inte jobbar för bilagan längre så ﬁnns båda dessa
kvar.
Korsordsmakeriet har gjort
att Lasse har kunnat samla
lite i ladorna. Eftersom det
är musiken han helhjärtat vill
satsa på har han trappat ner
efter nio intensiva ”kryssnings-år”. Under årens lopp
har det också hänt lite på musikfronten.
Som 15-åring hade han ett
rockband och spelade trummor. Det blev inte så mycket
uppträdande utan mest repande.
– Ett tag hade jag och min
kompis ett eget skivbolag
och gav ut vår musik. Allt vi
gjort har spelats i radio. Vi
hade faktiskt en hit som hette
”Upptaget hos Mona”.
Året för den hiten var 1982
och bandet hette då Port Salut.
Han har också, tillsammans med musikerkollegor
fått en världshit som hette
”Night in the city” . Det var
en discolåt som hamnade på
samlingsplattor.
Lasse har skrivit instrumental musik åt det klassiska
hållet och skickat runt. Han
har fått lite jobb, bland annat
har han gjort några jobb åt TV
för barnprogrammet Björnes
magasin. Det var musikillustrationer till historier kring
ﬁlmer om natur och djur.

Ekerö kommuns budget för 2010
Bästa Ekeröbo,
Det är för mig och kommunstyrelsen en glädje att meddela
dig att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för
2010 innebär förstärkningar och satsningar på ytterligare
cirka 20 miljoner kronor. De ekonomiska förutsättningarna
har förbättrats jämfört med vår prognos i början på 2009,
dels genom regeringens extra medel, dels genom ökade
skatteintäkter. Det innebär bland annat att:
• Många av nämndernas tidigare planerade besparingar
kan undvikas.
• Regeringens extra medel satsas inom välfärdens kärna
• Skolpengen höjs med 2 procent (utöver volymökning)
• Extra satsningar på ökat investeringsunderhåll i
förskolor & skolor.
• Nya investeringar i bl a konstgräsplan vid Svanängens
IP och en lekplats i Ekebyhovsparken.

Peter Carpelan (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Så här fördelas Ekerös ekonomi 2010:

15%
Äldre,
funktionshindrad,
individ och familj

32%

Kultur, fritid,
infrastruktur, politik

53%
Förskola och skola

Framtid och åtaganden
Trots bättre förutsättningar kommer 2010 att präglas av ansvarstagande genom att vi
avsätter en betydande budgetreserv med hänsyn till den ekonomiska oron i omvärlden.
Kommunen fullföljer sitt ansvar för en budget i balans med omsorg om skattebetalarnas
pengar. Viktigt är också att kommunens höga låneskuld minskar så att pengarna används
i verksamheten istället för till räntor och amorteringar.

Välfärdens kärna
För att fullgöra det kommunala uppdraget med en budget i balans möter vi en kärvare
ekonomi med besparingar i den centrala administrationen och effektiviseringar för att
frigöra medel för välfärdens kärna samt viktiga investeringar som äldreboenden och upprustning av skolorna.
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Det hela startade för snart 15
år sedan då ekeröborna Leif
Wigh och Allan Pettersson
var med i ett storband ute i
en söderförort. De kände att
det inte riktigt var deras grej
och tyckte att det vore kul att
bilda ett mindre band.
Trumpetaren i storbandet,
Håkan Linde hängde med
och sedan fylldes bandet på
med pianisten Björn Lindsjö,
basisten Till Mayer och på
trummor så småningom Lars
Loungeville.
– Han är en väldigt avancerad musikant som rytmiskt
håller ihop bandet, berättar
Leif Wigh.
Anders Linde är son till
Håkan Linde.
– Han är lite yngre än oss
andra och så brukar damerna
tycka han är stilig, och det
skadar ju aldrig.

så fult det jag spelade och
undrade om jag måste vara
med i programmet. Det ﬁnns
många som fortfarande lever
kvar i 50-talets jazz. Vi försöker leva lite mera i nuet och
tar till oss det som görs idag.
Men vi ska vara måttliga i
våra utsvävningar.
Pettersson är inte
längre med och spelar efter
att han fått en stroke, men
han är fortfarande med på det
viset att han komponerar och
arrangerar musik till bandet.
Även Håkan Linde kompo-

Allan
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Anders är bandets yngste
medlem och står för sången.
Han är runt de fyrtio, sedan
har de en spridning upp emot
sjuttioårsåldern.
Inledningsvis spelade de
framförallt mycket till dans,
men de kände att de också var
intresserade av att spela lite
mera konsertant jazzmusik.

Därför utvecklade de parallellt en dansrepertoar och en
konsertrepertoar.
som
kommer till tals på Ekebyhov
innehåller lite mera jazzig
musik och även lite mera avancerad jazz.
– Men vi är lite försiktiga

Konsertrepertoaren

så att vi inte skrämmer slag
på folk. Man måste växa med
den här musiken, säger Leif
Wigh och berättar om när
han sände radioprogrammet
Mälaröjazz. När han började
spela sina favoritskivor blev
det ramaskri.
– Det var svåra grejer och
folk ringde och sa att det var
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nerar och arrangerar.
– På så sätt har vi en repertoar
som är väldigt personlig, vi
härmar ingen. Vi plockar melodierna och så tar våra begåvade arrangörer hand om
dem och gör något eget.
De marknadsför sig inte
aktivt längre, men det rullar

på med spelningar ändå.
De repeterar minst en gång
i veckan och har en mycket
djup kamratskap.
– Ibland när jag åker hem
efter våra repetitioner så känner jag mig lite rörd. Den här
känslan vi har är något som
man inte riktigt kan fästa ord
på. Det ﬁnns hela tiden en
vaksamhet hos var och en.
Man kollar hur alla mår.
De spelade i slutet på no-

vember på Ekebyhovs slott
och kommer tillbaka dit den
10 januari. Det blir en hel del
av den svenske jazzmusikern
Lars Gullin och mycket musik från 60-talet med gamla
idoler som Miles Davis, Horace Silver, Dexter Gordon
och många ﬂer.
– Vi drar åt olika håll och
är väldigt spridda i vår musikaliska uppfattning. Vi är lite
olika och det är väldigt bra,
säger Leif Wigh.
Säkerligen är det en av de
bidragande orsakerna till deras breda repertoar på över
400 låtar.
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FYRVERKERIER
TILL NYÅR –
SJÄLVKLART!
Nu glömmer vi de senaste
mörka, dystra och solfattiga
månaderna. På nyårsafton är
det fest! Pang och bom, sprak
och glitter.
Som vanligt hittar du ett stort
sortiment av både separata
pjäser och kompletta system
hos oss.
Som vanligt är det
Fyrverkerimästarna som
svarar för vårt sortiment av
pyrotekniska artiklar.
The same procedure as every
year, James..!

Åldersgränsen
för att köpa och
hantera fyrverkerier är 18 år.

a
r
t
Ex

Julöppet
i Ekerö Centrum
Lördag 19/12 ........... kl 10-16
Söndag 20/12 ........... kl 10-16
Måndag 21/12.......... kl 10-19
Tisdag 22/12 ........... kl 10-19
Onsdag 23/12 .......... kl 10-19
Julafton: se respektive butik
Nyårsafton 31/12 ..... kl 10-15
God Jul &
Gott Nytt År
tillönskas
alla av oss
i Ekerö Centrum!

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.
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www.ekerocentrum.se
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Fartyget Seaside sjönk i Tappströmskanalen, Ekerö, morgonen
23 september 2009. Fartyget var
sedan i juni taget i besittning av
Kronofogdemyndigheten (KFM).
Det sjunkna fartyget upplevs som
en skamﬂäck för kommunen, det är
den första syn som man som medborgare eller besökare möts av när
man närmar sig Ekerö tätort. Det
utgör även en fara för miljön. Ekerö
kommun vill med kraft påtala allvaret i situationen och vikten av att
åtgärder vidtas snarast möjligt för
att få bort fartyget. Förseningar i den
processen utöver de som redan inträffat kan under inga omständigheter
accepteras.
Efter olyckstillfället den 23 september var Ekerö rederi, som övervakat
fartyget på uppdrag av KFM, på plats
och lade ut länsar för att förhindra att
föroreningar skulle spridas. Ekerö
rederi har sedan dess utfört ﬂera
åtgärder för att förhindra föroreningsspridning, bl.a. har ytterligare länsar
lagts ut för att suga upp olja som läckt
ut, oljeförorenat vatten har också
pumpats bort från fartygets innandöme. Kustbevakningen har vid ett
ﬂertal tillfällen ﬂugit över platsen
för att kontrollera eventuella spår av
föroreningar utanför det avspärrade
området, men inte kunnat iaktta
några sådana.
Trots de åtgärder som vidtagits
fortsätter enligt uppgift olika petroleumprodukter att läcka ut från fartygets innandömen. Tekniken med
länsar kan inte garantera att inte viss
del av föroreningarna passerar vidare
ut i Mälaren. Att pumpa ut all olja och
rengöra alla tankar för att förhindra
föroreningsspridning är enligt upp-

gift inte tekniskt möjligt då tankarna
ligger under vattennivån.
Det sjunkna fartyget ligger inom
primär skyddszon för vattenskyddsområdet Östra Mälaren. Att få bort
fartyget från platsen är därför av
stor vikt för att eliminera risken för
ytterligare spridning av föroreningar.
Ekerö Kommuns miljö- och hälsoskyddskontor har vid ett ﬂertal
tillfällen varit i kontakt med Ekerö
rederi och KFM för att försäkra sig
om att allt som är möjligt görs för
att säkerställa att föroreningar inte
läcker ut samt att fartyget så skyndsamt som möjligt kan tas om hand
och komma bort från platsen. Tidigt
påpekades för KFM vikten av ett
snabbt förfarande.
Via vårt miljö- och hälsoskyddskontor hade Ekerö Kommun kontakt med KFM den 8 oktober och ﬁck
då information om att upphandlingen av arbetet med att hugga upp
fartyget på plats väntades bli klar
vecka 42. Den 12 oktober meddelar
KFM att offerter bör kunna vara inne
vecka 43 och att avtal bör kunna
skrivas omkring 27 oktober. Den 15
oktober meddelar KFM att enheten
för upphandling beslutat att förfarandet måste utvidgas mot bakgrund
av de stora kostnader det handlar
om. Detta kommer att förlänga
processen ett par veckor. Största
möjliga skyndsamhet utlovas dock. I
enlighet med detta borde ett avtal ha
varit klart i mitten av november eller
lite senare. När Miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktar KFM den
19 november får man till svar att förfrågningsunderlag ännu inte skickats
ut, det kommer att ske först den 23
november. Av förfrågningsunderlaget framgår att sista anbudsdag är
21 december och planerat datum för
avtalsskrivning är 18 januari 2010.
Ekerö Kommun ﬁck tidigt upp-
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fattningen av KFM att processen med
att ta om hand det sjunkna fartyget
skulle inledas mycket snart och fann
därför inte skäl att överväga några
tvingande krav på åtgärder. Sedan har
processen hos KFM försenats gång på
gång och enligt den senaste tidplanen
kommer 4 månader ha förﬂutit sedan
fartyget sjönk och avtal om bärgning
kan skrivas vilket ur ett miljö- och
övergripande kommunperspektiv
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Läste i min dagstidnings
ekonomidel att Saab fått
en ny tilltänkt uppköpare
sedan Koenigsegg hoppat
av. Den nye intressenten
tillverkar sportbilar som
kan komma upp i hastigheter över 300 km /h.
Ungefär samtidigt har
myndigheterna sänkt
högsta tillåtna hastighet
på Munsö till 80 km/h. På

Ekerövägen förbi Munsö
skola gäller nu högsta tillåtna hastighet 40 km/h.
Finns det ingen motsättning i biltillverkarnas ständigt höjda prestanda och
myndigheternas trend att
införa hastighetsbegränsning.
På 50-talet hade en VW
30 hkr och toppade 80
km/h , i dag har var och
varannan småbil minst 100

Kom och sjung!

måndagar kl. 19.00
eller

Färingsö Kyrkokör
tisdagar kl. 19.15
Start vecka 2 i Stenhamra församlingsgård
Ledare: Rickard Backlund
telefon 072 200 11 82
www.svenskakyrkan.se/faringso
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Torpstuga köpes
Torpstuga i gott skick
sökes för nedmontering
och flyttning till unik
torpmiljö på Ekerö.
Symboliskt pris betalas.
Köparen ombesörjer
demontering och flyttning.
Svar till 070-20 80 597.

Nu har det hänt igen, ännu
en liten katt har blivit överkörd på Väsbyvägen mellan Lin- och Senapsvägen.
Det senaste året har minst
fem katter mist livet på den
vägen, däribland vår älskade Sotis. Vi vill uppmana
alla som bor i området att
tänka på hastigheten och
uppmärksamheten så vi
slipper uppleva detta igen.
Området har skymd sikt och

katterna tycker tyvärr om att
leka i skogen på andra sidan
vägen.
Om du skulle råka köra
på en katt, vill vi att du tar
dig tid att stanna och ringer
till ägaren (telefonnummer
har stått på samtliga katters
halsband) eftersom kattens
liv kanske kan räddas!
Kör försiktigt!
ÆK_\X@iYfi^('i

!LKOLÍS  !LKOTEST
Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
O

IK

RB

RANSC

R

Färingsö ”Alla kan sjunga kör”

dödar” och målsättningen
om 0-visionen att helt eliminera antalet dödsoffer i
traﬁken är svår att angripa
och skulle väl i förlängningen ta oss tillbaka till
den tid då häst och vagn
gällde.

S

måndagar kl. 16.00

K`cc\i`MjYpfZ_BeXcc\Yfi^

EN

Färingsö Barnkör

ÆD\[mec`^_cje`e^
G\k\i:Xig\cXe
Bfddlejkpi\cj\ejfi[]iXe[\

H

Välkommen till

hkr och toppar närmare 200
km/h.
Att under sommartid
och i fullt dagsljus i ensamt
majestät rulla fram på munsörakan, mälaröområdets
kilometerlånga raksträcka,
i 80 km/h kan upplevas
som ett riktigt sömnpiller
och till och med bidra till
att man brister i uppmärksamhet.
Vägverkets slogan ”farten

måste betraktas som helt oacceptabelt!
Ekerö Kommun utgår från att KFM
inser allvaret i situationen och omedelbart och utan vidare dröjsmål tillser att fartyget Seaside omhändertas!

T

Jb`ZbXk`cc
kpZb7dXcXifXieXjep_\k\i%j\
<cc\ik`cc
DcXiXieXjEp_\k\i
ÉKpZbÉ#9fo(''
(./))<b\i

Öppet brev till Kronofogdemyndigheten angående fartyget
Seaside.

MO

Mcbfdd\eXkkjbi`mX\e
cfbXc`eje[Xi\
Jbi`mbfikÆalbfikXi\[\jkf
jkii\Z_XejXkkbfddXd\[%
M`cc[ljbi`mXd\[j`^eX$
klidjk\i\[Xbk`fe\e_X
bee\[fdfdeXde#X[i\jj
fZ_k\c\]feeldd\i%

Seaside måste omhändertas nu!

D

tyck!
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Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

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

God Jul

& Gott Nytt År

önskar vi alla våra kunder,
kund
der medlemmar
medlem
mmar och vänner!
Tel: 560 243 23
Mälaröarna

Sven, Marie-Louise,
Gerry och Ronny

Ekerö Vårdcentral

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Nisse,
Christer, Göran,
Mattias och Christoffer

Mälaröarna

Ekerö Centrum

Träkvista
Anna och Anette

Tel. 560 47 111

Träkvista

Byggvaror i Ekerö Centrum
”Allt för ditt bygge”

Tom med personal

Närlunda
Schakt & Transport
Lasse och Gia
med personal

Träkvista
Bilservice AB
Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

0707-139 000
560 402 51

ALL A

I TRÄ
NG

DA
GO TI

Binärdata AB

   s   
tappsundssag@telia.com

Arne, Christina,
och Henrik

Stängt 23/12--4/1

-K

11
11

Johan, Robin, Marcus,
Peter och Lasse

SK

Peo Leopoldsson
med Personal

Ekerö Färglager

Å

-I

1934

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

Skå & Närlunda
Willy och Agneta med personal

3TËNGT  

nyheter

MÄLARÖARNAS

Vi syns igen
i spalterna
den 25 januari

MÄLARÖARNAS N

sport
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Skå IK handboll går framåt
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Martin Svan, berättar att lagen går som tåget. De är obesegrade i sina båda 98-serier
(lätt och svår) samt ligger tvåa
i den 97-serie som de också
spelar i. Totalt har de spelat 23
matcher hittills där de vunnit
20 och spelat 2 oavgjorda. De
åker med två lag till Storvreta
cup 4-6 januari.

Skå IK handboll F96 har 16 spelare där lika många kommer från Färingsö som från Ekerö.
För närvarande ligger de på tredje plats i serien och har under
hösten slagit både förra årets seriesegrare, slutspelsegrare samt dess
ﬁnalmotståndare. Det är med andra ord en riktig bra årskull som Skå
IK Handboll får fram i och med dessa tjejer.
Tjejerna avslutade förra säsongen med att vara i A-ﬁnal i Irstablixten med 28 deltagande lag från hela Sverige där det tyvärr blev
förlust, samt semiﬁnal i Sveriges näst största cup, Eken cup.
Laget spelade under höstlovet Kempa Cup, en turnering i Västerås. Denna krönte de med ﬁnalseger över hemmalaget Irsta.
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Bäste hockeyspelaren från öarna
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Nu var det ju ett tag sedan
som du lämnade din moderklubb Skå IK, men hur länge
spelade du där?
– Jag började på hockeyskolan redan när jag var sex
år och ﬁck chansen att spela
i Skå enda upp till jag var 16
år och behövde nya utmaningar.
Hur stor del av din framgång anser du att Skå har skapat för dig?
– En otroligt stor del. Det
lade grunden för mig att utvecklas i mitt tempo. Jag
spelade med Skås 87:or där vi
hela tiden spelade mot Stockholms bästa lag. Samtidigt
hade jag även chansen att
spela tillsammans med min
bror, alltså det som var födda

%64,.$%'.4,5521



 !#! 

1985 och det var en stor utmaning att få spela med dem

som var äldre. Sedan utvecklades jag mycket under BJ-

och AJ-åren. När jag var 15-16
år ﬁck jag även chansen att
spela division-1 hockey med
A-laget, vilket var kanonroligt då!
Beror all din framgång på
din talang?
– Jag tror att man behöver
en viss talang för att nå långt
i allt man gör. Men det krävs
ändå otroligt mycket jobb och
slit. Jag vet inte hur många
timmar extra jag har kört för
att nå mina mål. Min största
njutning i livet är när jag känner att man tagit ett extra steg
i rätt rikting mot det stora
målet. Dessutom har jag haft
ett otroligt bra stöd från familj och vänner hela tiden.
De har låtit mig utvecklas i
det tempot som passat mig
och alltid hjälpt mig i mina
val. Efter TV-pucken hittade
jag även en bra agent som
trodde på mig och jag har
kvar honom än idag.
Mot ditt stora mål nämner
du, hur menar du då?
– Idag ligger mitt fokus
helt och hållet på Linköping.
Men jag vill forsätta utvecklas och bli en bättre hockeyspelare. Jag tror att alla hockeyspelares dröm är att en
dag få spela i NHL. Det gäller
även för mig!
Är du nöjd med dina
klubbval som du har gjort
under resans gång?
– Jag kunde inte ha gjort
bättre val nu när man tittar
på resan i efterhand. När jag

ﬂyttade till Göteborg visste
jag inte riktigt vad som väntade mig. Jag var tvungen att
bli vuxen och bo själv redan
vid 16 års ålder och det var
lite tufft i början. Men med
mycket nya vänner och ett
starkt lagbygge så blev vi alla
som en familj även i Göteborg.

’’Jag tror att alla
hockeyspelares
dröm är att en
dag få spela i
NHL. Det gäller
även för mig!’’
I slutet av gymnasiet ﬁck jag
även chansen att spela med
Frölundas A-lag, vilket var
väldigt stort! Efter gymnasiet
ville jag ha fortsatt mycket
speltid och kände att jag inte
ville vara för girig heller. Så
jag ﬁck kontakt med Rögle
som då spelade i Allsvenskan. Valet kändes korrekt och
de åren i Rögle var suveräna
för min utveckling.
Tillslut var jag redo för
elitserien och Linköping
öppnade sina dörrar för mig
och jag stortrivs här!
Vilka är dina största bragder i karriären tycker du?
– Landslagsdebuten var en
sann pojkdröm som blev till
verklighet. Även JSM-guldet
med Frölunda var oförglöm-

ligt. Förra året gjorde jag mål
under SM-ﬁnalen, det var ett
stort ögonblick för mig.
Nu i höstas ﬁck du ju chansen att spela med Peter Forsberg i Tre Kronor, hur kändes
det?
– Overkligt! För mig är det
världens bästa spelare och en
stor idol, så det var en stor ära
att få spela med honom!
Patrik avslutar det hela
med att poängtera att han
aldrig klarat det här utan sin
familj och sina vänner. Hur
alla stöttat honom i både
framgång och motgång och
han att aldrig under hans
snart 23-åriga liv lagt märke
till någon typ av avund.
 ' %*! ! &! åt
Patriks pappa Jonas som för
ett par år sen lämnade oss,
men som under livet var Patriks stora idol. Jonas skapade
ett lugn för Patrik under hans
ungdom. Det var aldrig snack
om att Patrik skulle byta till
någon av Stockholm storklubbar utan pappan ville att
han skulle få ha roligt och
utvecklas med sina kompisar.
Det anser jag är en stor del av
hur Patriks liv ser ut idag och
jag vet att Jonas hade varit
otroligt stolt över hur han utvecklas som hockeyspelare,
men framförallt hur han har
utvecklas som människa!
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alfa ђјђџҦ яђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

SÖNDAG 20 DEC.

SÖNDAG 27 DEC.

ONSDAG 6 JAN.

FÄRENTUNA KYRKA

HILLESHÖGS KYRKA

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11 Högmässa
Torger Torgerson

Kl. 11
Högmässogudstjänst
Niklas Hegenbart

Kl. 15 Christmas Carols
vid Betlehem
Torger Torgerson
Färingsö kyrkokör

TORSDAG 24 DEC.
SÅNGA KYRKA

Kl. 11 Samling kring
krubban
Gunvor Johnsson
Sång: Sofia Johnsson
och Theresa Roos

TORSDAG 31 DEC.
SÖNDAG 10 JAN.

SKÅ KYRKA

Kl. 17 Nyårsbön
”Jag lyfter mina ögon”
Torger Torgerson
Sång: Rickard Backlund

ss
Ny adre

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџ їѢџіёіј ѓҦџѠѫјџіћєюџ яљќњњќџ
єџюѣѠѡђћюџ ѡџюћѠѝќџѡђџ ѕђњяђѠҦј їќѢџ ёѦєћђѡ џѢћѡ

SÅNGA KYRKA

Kl. 11
Högmässogudstjänst
Gunvor Johnsson
Sång: David Bergman

Din lokala flyttfirma
l

HILLESHÖGS KYRKA

2010

Kl. 13 Julbön
Gunvor Johnsson
Sång Sofia Johnsson

SKÅ KYRKA

FREDAG 1 JAN.
FREDAG 25 DEC.
FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 05 Julotta
Gunvor Johnsson
sångensemble

l

SÖNDAG 17 JAN.

HERMAN PALMSALEN

Kl. 15 Gudstjänst med
musik
Torger Torgerson
Sång: David Bergman

Kl. 11 Högmässa
Magnus Magnusson
TORSDAG 21 JAN.
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch - start
SKÅ KYRKA

SÖNDAG 3 JAN.

Kl. 07 Julotta
Gunvor Johnsson
sångensemble

SÅNGA KYRKA

SÖNDAG 24 JAN.

Kl. 11 Högmässa
Niklas Hegenbart

LÖRDAG 26 DEC.

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11
Högmässogudstjänst
Niklas Hegenbart

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 12 Andakt på
kyrkbacken med
Staffansritt
Gunvor Johnsson
Färingsö kyrkokör
SKÅ KYRKA

Kl. 15 Julens sånger
”Hela församlingen
sjunger”
Gunvor Johnsson

www.svenskakyrkan.se/faringso

nyheter
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Tel. 26 80 40
bokaﬂytt.se
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Bohagsflytt
Kontorsflytt
Flyttstädning
Magasinering

 

info@bokaﬂytt.se

Bläckstråleeller laserskrivare?
VI VET
Ring

Flera kontor
behöver samma
data

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

Radionätverk
=
Radionätvärk

Platt skärm
eller
vanlig?

Christin Lindqvist

Ring

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

Jur Kand.

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

Kognitiv
Terapi (KBT)

Tel. 070-752 21 39
www.levametoden.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

MÄLARÖARNAS NYHETER  14 DECEMBER 2009
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1959 har varit ett synnerligen
arbetsamt år för polisen.
Över 400 inbrott anmäldes
till mälaröpolisen vilket
innebär nytt rekord.
Den statistik som är under
utarbetande i slutet på året,
kommer sannolikt att visa att
fjolåret överträffar tidigare
år. Inbrottsantalet är verkligen högt. Statistiken för
2009 när en månad återstod
av året, visar på totalt 67
inbrott.
Det rapporteras dock även
trevligare rekord i Mälaröarnas Nyheter.
I Stockby blir det basarsuccé när Färingsölottorna
har strålande kommers i sina
varustånd och lotteriet vid
basaren i hembygdsgården.
På en och en halv timme är
det slutsålt och kassören kan
redovisa ett brutto på 1500
riksdaler. Större delen av
denna summa väntas lot-

+*$%+&'& !$!
+*$,$!%)&$%"&"$
"  & ( &! #+ !
 "&"$!% ! ! $ +$
&)(*$$!&($&!

takåren få behålla för bland
annat sin kursverksamhet.
Det är ﬂer som gör goda
resultat. Lovö kyrkliga syförenings försäljning denna
jul inbringar inte mindre än
2500 kronor. Högsta vinsten
i lotteriet är en handknuten
ryamatta, och den lyckliga
vinnaren är grevinnan Andréa Mörner på Malmvik.
Årets försäljningsnetto
ska till stor del anslås till
ﬂyktinghjälpen. I anslutning
till världsﬂyktingåret har
Svenska kyrkohjälpen tilldelats ett område i Grekland
nära den lilla staden Perana
nära Aten där man bland annat ska uppföra ett daghem.
På basarer och ljushögtider
rör sig säkerligen gott om
folk, men däremot konstateras i Mälaröarnas Nyheter
att folkmängden fortsätter

att minska. Det är endast Skå
och Sånga som undgått en
befolkningsminskning under
1959. Störst var minskningen
under året i Färentuna och
Hilleshög med respektive 32
och 46 personer. Även för
Ekerö har det under året noterats en minskning, vilket
var överraskande eftersom
denna församling tidigare
ökat. Antalet utﬂyttade var
här så stort som 156. Av de
siffror som ﬁnns noterade
i Mälaröarnas Nyheter från
1959 uppgår befolkningsmängden på Mälaröarna
till drygt 6300 personer.
Ekerö hade vid årsskiftet två
91-åringar och en av dem
hade födelsedag på själva
nyårsaftonen – förre chauffören Karl Johan Eriksson på
Kärsö gård. SCB:s preliminära befolkningsutfall per
september 2009 visar att det
nu är ﬂer än 25 000 invånare
på Mälaröarna.
Gott om folk är det i vilket
fall i Drottningholmsparken
denna jul, ”ett eldorado för
skidåkare och ett omtyckt
utﬂyktsmål för stadsbor.
Luciadagen bjöd på ypperligt skidföre och till och
med solsken, och det vackra
vädret lockade ut stora skaror
till Mälaröarna”.


3 JULPAKET
utformade efter olika behov
LILLA JULPAKETET
s  KÚRLEKTIONER  MIN
s 4EORIKURS
s 4EORIFRÍGOR PÍ NËTET
s 2ISKETTAN
02)3  KR ORDPRIS  KR

Vi har
snygg
a
presen
tkort
till jul

34/2! *5,0!+%4%4
s  KÚRLEKTIONER  MIN
s 4EORIKURS
s 4EORIFRÍGOR PÍ NËTET
s 2ISKETTAN
02)3  KR ORDPRIS KR

-INIPAKET FÚR PRIVATISTER
%#/$2)6).'
%FTERSOM KRAVEN FÚR ATT KLARA KÚRKORTET ÚKAR ËR DET INTE ALLTID
LËTT FÚR PRIVATA HANDLEDARE ATT LËRA UT DEN KUNSKAP SOM BEHÚVS
INOM ECODRIVING FÚR ATT ELEVEN SKA KLARA SIG PÍ
UPPKÚRNINGEN $ËRFÚR ERBJUDER VI  KÚRLEKTIONER
FÚR  KR ORDPRIS  KR FÚR UTBILDNING INOM
DETTA OMRÍDE

God Jul och Gott Nytt År!

  

Äntligen!
.U SLÍR VI UPP PORTARNA TILL

VÍR NYA UNGDOMSMOTTAGNING
PÍ %KERÚ
6I HËLSAR ALLA MELLAN   ÍR VËLKOMNA PÍ INVIGNINGEN
OCH TILL VÍR FÚRSTA DROP IN MOTTAGNING

-ÍNDAGEN DEN  JANUARI 
ÚPPET HELA DAGEN "RYGGAVËGEN   TR
&ÚR MERA INFORMATION BESÚK GËRNA VÍRA HEMSIDOR
WWWBBSTOCKHOLMSE
WWWEKEROSE
)NG -ARIE 7IK .ORDSTRÚM
BARNMORSKA "" 3TOCKHOLM
!NNA 'USTAVSSON
KURATOR
%KERÚ KOMMUN

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

AE Einarsson Byggnads AB

För offert:

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

www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

❒

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!
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=c\iXd`jjkebkXiXkk]pcc\i`jk\i
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXid
fZ_Xedce`e^Xijfd`ebfdd`kk`cc
<b\ieigfc`jfZ_J[\ikiejYiXe[$
]ijmXile[\i[\ej\eXjk\m\ZbXe%
*' EFM<D9<I s Södertörns brandförsvar blir kallade till en bilbrand på Nibbla backe, Ekerö. Inga personskador.
L_Z[djhWÓaaedjhebb_Bergvik får tjugo personer göra utandningsprov. Alla

För offert:

är utan anmärkning. Fem hastighetsöverträdelser registreras dock.
;a[hfeb_i[d\h[jjj_fiec[dc_iitänkt rattfyllerist och får stopp på vederbörande i Bromma. Utandningsprovet
är utan anmärkning.
  ;d if[Y_Wb[d^[j l_Z Dehhehjifeb_i[d
lyfter upp ett antal bedrägeriärenden
som skett på Mälaröarna under 2006,
2007 och 2008 för vidare utredning.

  ;d eadZ ]hd_d]icWd Xhoj[h i_] _d
genom en altandörr på ett hus i Stenhamra.
KdZ[h[d\[ij_Ekerö centrum blir en
person misshandlad.
<ohWZYaij`bi_Närlunda medan ägaren, som skulle byta dem, under en kort
stund försvinner iväg på ett ärende.
  ;jj Xjibf Wdcbi ijkb[j \hd Ekerö
sommarstad.
);<:<D9<Is På Ekerövägen, strax efter Sandudden"ia[h[djhWÓaeboYaWeY^
en person förs till sjukhus med lindriga
skador.
  ;d X_b iec ebelb_][d XhkaWji bcdWi
tillbaka till ägaren på Ekerö.
;dWdcbWd_daecc[hecWjj[df[hson har fått sin bil slangad på bensin på
Adelsö$D]ed^WhXhkj_jkffjWdabkYaan och tagit uppskattningsvis 15 liter.

36 61 45
Ring så spikar vi!

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

* ;<:<D9<I s En båt hittas drivande
vid Gällstaö.
;jj_dXhejji\hiaia[h_[dX_bfGällstaö men larmet går och inbrottet avbryts.
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

STENHAMRA-TV
Montering av
TV-antenner
Service
& Försäljning

Mindfulness
sinnesro

Elizabeth Löfgren

Tel: 560 401 53

Lär dig att leva i “nuet”
Bli mera medveten om dina tankar
och känslor
samt reaktionsmönster.
Lär känna dig själv “från insidan”.

Mobil: 070-594 31 69
stenhamratv@telia.com
Jag behöver
någon att
prata datorer
med!
Ring

Binärdata AB
mobil: 0761 89 89 69
e:mail:elissaveta@telia.com
www.smilingmeditation.com

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

+;<:<D9<Is Polisen får in ett tips om
en misstänkt rattfyllerist och får stopp
på vederbörande vid Lindö tunnel. Ut9fjkX[j`eYifkk\egDcXiXieX]i[\cXij`^m\i_\cXfdi[\kd\[jkijkbfeZ\ekiXk`fek`cc andningsprovet är utan anmärkning.
<b\i%
=c\iX`eYifkk`jXddXfdi[\^\i\e[Xjk\ei[dXib\i`e^%

BXikX1Gfc`j\e
;dXkii^WcdWhfjlh[dl_ZFärentuna och Ekerö närpolis hjälper till med
ecZ_h_][h_d] Wl jhWÓa[d j_bbi Xkii[d
{BE@E>8M@E9IFKK
Le[\ig\i`f[\e(aXelXi`k`cc.[\Z\dY\i_Xi)(`eYifkk`efdDcXifdi[\kiXg$ kunnat bärgas.
gfik\iXkj`ek`cc<b\ieigfc`j%
DfkjmXiXe[\j`]]iX]i)''/ mXi(,jkpZb\e%
Ei
, ;<:<D9<I s En misstänkt rattfylle[\k^cc\i]i`k`[j_lj`eYifkkXedc[\j),jkpZb\ele[\ijXddXk`[jg\i`f[)''0
rist omhändertas i Ekerö centrum och
fZ_le[\i_\cXi\k)''/ jb\[[\-`eYifkk`]i`k`[j_lj%
får följa med till huvudpolisstationen i
Ævm\efdj`]]iXeic^ad]ikd\[de^XXe[iXfdi[\eimXia\`eYifkk
Solna.
\kk]idpZb\k%

M`_Xi[\jjlkfd\edeX[bmXiXmi\k#j^\iDfe`bX
K_fie#
;dahW\j_]jl[h\h\h_iaWZf[hiedec<b\ieigfc`jjkXk`fe%
händertas i Ekerö centrum och transporteras till tillnyktringsenheten.
DwE>8M@CKFCP:BFILE;<IwI<K
  ;d ho]]iYa _dd[^bbWdZ[ XbWdZ WdLe[\ii\k_Xi(,*m`ckfcpZbfibfdd`kk`ccgfc`j\ejbee\[fd%

8 m[\jjX((c^$
fcpZbfi#(+ m`c[jm`ejfcpZbfifZ_()/ i[alijfcpZbfi%

8 mc^fcpZbfieX_Xikmjb\kk nat dator och mobiltelefon blir stulen i
Ekerö centrum.
g
8 [\cj#]\dg=i`e^j#ki\g<b\ifZ_\egDlej%

M`c[jm`ejfcpZbfieX
_Xijb\kkjmcg
8 [\cj#jfdDlej#=i`e^jfZ_g<b\im^\egCfme%
- ;<:<D9<I s På Helgö hör någon
D\[Xec\[e`e^Xm[\de^Xm`ckfcpZbfieXgXieXd\[[\cXi<b\ieigfc`j#
skottlossning och anmäler detta till
Xkk[\k]ie[\e]ijkXaXelXi`)'('^cc\iepXi\^c\i]i[\ejfdbigm`ck%

Æ
8 ccXdjk\iXggfik\iXk`ccgfc`j\efd[\big\kkm`ck[ali#fXmj\kkfd[ali\k polisen. Ljuden kan eventuellt komma
\hd[jjc_b_jhjia`kj\bjiecÓddi_dec
m\ibXijbX[Xk\cc\i`ek\#j^\iDfe`bX
K_fie#<b\ieigfc`jjkXk`fe%
hörhåll.
8 kk`ek\XedcX\ejXddXejkke`e^iYk\jY\cX^k%
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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
3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv
RB

RANSC

EN
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T

Välskötta begagnade bilar
Testade – Garanti – Avbetalning
FRÍN  TILL 

 

  

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

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

SFÖ

RBU

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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¢¢ 8;MFB8K9PIw
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

¢¢ 9<>I8ME@E>J9PIw<I
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

¢¢ BFEKFIJD8K<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

¢¢ DwC8I<

¢¢ ={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;$KFDK8I9<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

¢¢ D8JB@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@

Dan före dan
före tillträdesdan
Under julhelgerna är många ute och letar ny bostad.
Välkommen in om du ska sälja din bostad så berättar
vi om alla förberedelser som ligger bakom en lyckad
bostadsaffär. Vi har öppet under mellandagarna.
God Jul & Gott Nytt År önskar vi på
Svensk Fastighetsförmedling Ekerö

HÄR ÄR NÅGRA AV DE BOSTÄDER VI KOMMER HA TILL SALU EFTER ÅRSSKIFTET!

Kontakta oss om du vill veta mer om bostäderna eller håll utkik
efter visningstiderna på svenskfast.se i julhelgen.

GRÄSÅKER

SVARTSJÖ

NÄRLUNDA

NÄRLUNDA

BJÖRKUDDEN

ENLUNDA

STENHAMRA

EKERÖ CENTRUM

NÄRLUNDA

GÄLLSTAÖ

SVARTSJÖ

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

