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www.statoil.se

Ny biltvätt
Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning
på tel 560 383 00.
Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det

Bygdens elleverantör i 9 decennier

God fortsättning
på det nya året!
Som vanligt har vi öppet för
beställning och bokning. 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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¢¢ UTSTÄLLNINGAR

Mälaröarna en skridskobana
på Älvnäsviken vid Tranholmen.

Ekebyhovs slott
”Längtan bortom, innan blå”,
skulptur av Maria Cotellessa. ”Lugna akvareller”,
måleri av Anders Höök. Till
och med 31 januari.
Utställning med Torgny
Larsson – form, skulptur
och Lucas Källman – måleri.
6-21 februari, Ekebyhovs
slottsgalleri.

Författarbesök
Författaren och journalisten
Helena von Zweigbergk, också känd från radioprogrammet ”Spanarna” kommer
och berättar om sin senaste
bok. 26 januari kl 19-20,
biblioteket, Kulturhuset,
Ekerö C.

Galleri Utkiken
”En bitterljuv ensamhet”, utställning av Jesper
Håkansson. Utvalda bilder
åren 2008-2009. Till och
med 31 januari, bibliotekets
öppettider. Galleri Utkiken,
Kulturhuset, Ekerö C.

Konsert
Sånga kammarorkester
spelar Hayds symfoni
103 ”Pukvirveln”, Richard
Strauss serenad för 13
blåsare och Beethovens
violinkonsert med Bartosz
Cajler som solist. Inträde.
1 februari kl 19.30-21, Ekebyhovskyrkan.

Hantverksstallet
Gunilla Lindberg – ”Bilder
från Barrudden”, foto. Dorothee Danielsson – ”Möten”, pappersklipp. Till och
med 7 febuari, torsdag-söndag kl 11-17, Hantverksstallet, Jungfrusunds marina.

Föredrag
Ett föredrag av författaren
och folkhögskoleläraren
Gustav Fridolin om boken
”Blåsta!” — nedskärningsåren som formade en hel
generation. 2 februari kl 1920, biblioteket, Kulturhuset,
Ekerö C.

Kulturhusfoajén
”Katapult – en festival i
bilder”, fotoutställning med
bilder från Katapultfestivalen i somras. Till och med
31 januari. Planket, foajén,
Kulturhuset, Ekerö C.

Märkeskvalitets-REA

¢¢ EVENEMANG

Ekerö Bio
31 januari kl 15: Arthur &
Maltazard, från 7 år.
kl 19: Flickan, barntillåten.
Erskinesalen, Kulturhuset,
Ekerö C.

Naturis
När vädret och isen tillåter
plogar Friluftsfrämjandet

Gospelkonsert
Konsert och ett samarrangemang mellan Ekerö

Gospel och Lidingö Gospel.
Gästartist: Jay T Hairston,
USA Musikalisk ledare/
piano: Daniel Stenbaek. Inträde. 6 februari kl 18-19.30,
Ekebyhovskyrkan.
Stann- och strykfåglar
Mälaröarnas ornitologiska
ordföranden Urpo Könnömäkis trädgård gästas alltid
av diverse vinterfåglar så
här års. Stenknäck, steglits,
svartmes med flera fågelbordsarter kan bekvämt
beskådas. 7 februari kl 9,
Nyponvägen 7, Älby Hage.
Ekerö Bio
7 februari kl 15: Mamma
Mu & Kråkan, barntillåten.
kl 19: Coco – Livet före
Chael, barntillåten. Erskinesalen, Kulturhuset, Ekerö C.
Skapande söndag
Kalas med vernissage, film,
fika och pyssel för alla barn.
Författaren Per Gustavsson
som bland annat skrivit och
illustrerat böckerna ”Så gör
prinsessor” och ”När prinsar fångar drakar”, ställer ut
barnboksillustrationer. Per
medverkar också med boksignering och uppläsning.
7 februari kl 12-16, Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)
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EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Närlunda

Färingsö Stenhamra

Utgångspris 5 550 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 155 kvm, biyta 60 kvm + villa 70kvm
Tomt 5 100 kvm Sluttningstomt

Byggt 1953, ombyggt 1979
Adress: Vallviksvägen 114
Ring för Visning!

Två bostadshus, lusthus, gäststuga samt förråd vackert beläget på hög höjd med hänförande sjöutsikt
över Mälaren! Stor tomt i olika nivåer. Villa tillbyggt -79 i mycket gott skick med bergvärme. Ytterligare ett
topprenoverat(-09) bostadshus om ca 70kvm byggt 1853 som lämpar sig för ex. uthyrning/eget företag.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2115.

Byggt 1996
Adress: Bredlötsvägen 52
Visas sön 24/1 14.15-15.15
och mån 25/1 18.00-19.00

Lantlig idyll med charmig 1,5 plansvilla i mycket gott skick, byggd 1996. Vackert och högt belägen med
underbar vy över ängar, hagar samt Svartsjö slott. Trevliga sällskapsytor med mur- och vedspis. 3-5
sovrum. Stort varmbonat dubbelgarage och mysig gäststuga med pentry och dusch. Möjlighet till badoch båtbrygga. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2093.

Representativ och rymlig villa, byggd 1966. Trevliga sällskapsytor med öppen spis. 5-6 sovrum. Altan i
sydost som gränsar till skogsbacke. Rymlig balkong med högt och fritt läge i väster. Atelje med stora
fönsterpartier, braskamin och takhöjd upp till 3,4 m, passar bra för generationsboende eller
företagsverksamhet. Bergvärme. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2043.

Utgångspris 2 950 000:6 rok, varav 5 sovrum
Boyta 145 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 474 kvm trädgårdstomt

Byggt 1967
Adress: Harvägen 4
Visas sön 31/1 14.00-15.00
och tis 2/2 18.00-19.00

Ett mycket välskött och trevligt kedjehus, beläget i lugnt och barnvänligt område. Vardagsrum med
mysig braskamin. Trivsamt kök med matrum i öppen fin planlösning. Stor härlig altan med markis i soligt
söderläge. Fem rejäla sovrum och två fräscha bad- och duschrum samt bastu. Garage med förråd. Nära
till skolor, dagis och bra busskommunikationer. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1970.

3:a Ekerö Centrum

Färingsö Stenhamra

Utgångspris 2 425 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 185 kvm, biyta 15 kvm

Byggt 1966
Adress: Granbacksvägen 11
Visas sön 24/1 12.30-13.30
och tis 26/1 18.00-19.00

Ekerö Närlunda

Färingsö Svartsjö

Utgångspris 3 975 000:7 rok, varav 3-5 sovrum
Boyta 187 kvm
Tomt 2 576 kvm trädgårds-/naturtomt

Utgångspris 4 500 000:8 rok, varav 5-6 sovrum
Boyta 232 kvm, biyta 47 kvm
Tomt 906 kvm trädgårdstomt

Tomt 608 kvm natur-/trädgårdstomt
Byggt 1971
Adress: Ramundvägen 17

Trevlig 2-plansvilla med flexibel rumsindelning, högt belägen i lugnt och idylliskt villaområde. Generösa
sällskapsutrymmen med ljus och rymd i öppen fin planlösning. Idag 3-4 sovrum. Härlig altan som
sträcker sig längs med fasad i väster. Carport för 2 bilar. Nära till skolor, dagis, bad och vackra
strövområden. Endast 20 minuter från Brommaplan. Ring för visning! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2089.

Utgångspris 980 000:Boyta 79,5 kvm
Avgift 5.732:-/mån inkl värme, vatten
Hiss: Ja.

Adress: Tegelbruksvägen 3 D
Visas sön 31/1 12.30-13.15
och mån 1/2 18.00-18.45

Högst upp med ett öppet och fritt läge, ligger denna trevlig och välplanerade gavellägenhet om 3 rok.
Centralt belägen invid Ekerö centrum. Rymligt kök med matplats för 6-8 personer och utgång till
balkong. Stort vardagsrum och två rejäla sovrum. Ett av sovrummen går att dela av om så önskas.
Fräscht helkaklat badrum med badkar. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2144.
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Sedan 2007 har en tvist mellan kommunen och fastighetsägarna i Helgöområdet
pågått, som främst har handlat om vem som ska bekosta
ledningsdragningen fram till
tomtgränserna.
2008 kom ett beslut från länsstyrelsen om att det var kommunens skyldighet att bekosta framdragningen. Detta

överklagades av kommunen
och vid årsskiftet kom domen från Statens va-nämnd
som slog fast länsstyrelsens
beslut. Dessutom förlängdes
tiden för genomförandet till
1 juli 2016 med motivationen
att Helgö är fornminnesrikt
och att omfattande utgrävningar kan behöva göras.
– Vi är jättenöjda med att
två instanser har ansett att vi
har rätt. Det är ett jätteviktigt
beslut, men frågan kvarstår
om det är rimligt att det ska ta
nio år att genomföra. Om det
var kritiskt för miljön år 2007
när vi sände in ansökan, lär
det inte vara bättre nu, säger
Carl Ståhle, boende på Helgö.
Han ingår i den tredjedel
av helgöborna som drivit

kraven, en annan tredjedel
godtog kommunens förslag
på en central ledning där de
själva kunde koppla in sig för
att få en snabb lösning och
resterande
fastighetsägare
var nöjda med den situation
som är idag.
Æ<ec`^km\ij`bkjgcXe\e har

Helgö inte ansetts vara något stort utbyggnadsområde.
Kommunen har därför föreslagit en annan teknisk lösning för VA-frågan på Helgö,
nämligen en kommunal ledning med ett antal påkopplingspunkter där de boende
själva via sina samfälligheter
kan koppla in sig. Nu blir det
inte så utan det blir en omfattande ledningsdragning ända

till tomtgränserna, säger Peter Carpelan, (M) kommunstyrelsens ordförande.
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Liksom många gamla sommarstugeområden har fastighetsägarna valt olika lösningar för att ta hand om
avloppsvattnet och de många
gånger dåliga lösningarna har

påverkat både vattenkvaliteten i området och miljön.
– Vi har haft problem med
dåligt brunnsvatten och besvärande avloppslukt under
många år och försökt få till en
lösning med kommunen. Jag
är glad att vi äntligen har fått
ett beslut på att lekmän inte
ska behöva driva ett projekt
som kommer att kosta mellan 70 och 80 miljoner kronor eller ännu mer, säger Carl
Ståhle.
Ei_\k\e k`cc DcXi\e och
det vattenintag som ﬁnns i
Norsborg har varit ytterligare skäl från länsstyrelsen
till att avgöra ärendet.Likaså
utgör utsläppen fara för den
fridlysta och hotade under-

vattensväxten småsvaltingen
som ﬁnns i området .
I kommunens överklagan
framgår att de inte bedömer
att problemen med va-situationen har varit särskilt allvarliga utan att farorna har
överdrivits av de boende och
länsstyrelsen.
– Jag kommer nu att lägga
ett uppdrag till tjänstemännen där de får utreda om detta
kommer att få konsekvenser
för andra delar av kommunen
och vilka taxor som kommer
att bli aktuella på Helgö. Min
bedömning är att ärendet inte
kommer att överklagas, säger
Peter Carpelan.
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CFM{sI början av december lämnade Föreningen rädda Lovö in en ansökan om att regeringsrätten ska göra en så kallad rättsprövning
av regeringens tillåtlighetsbeslut gällande
byggandet av Förbifart Stockholm.
I ansökan påvisas ett antal punkter där föreningen anser att regeringen har brutit mot pa
ragrafer i miljöbalken och EU-direktiv. För-

CFM{sEnligt Vägverkets miljöspecialist ﬁnns
det fara för att luftföroreningarna i Förbifart
Stockholms tunnel ska bli skyhöga, vilket kan
försena hela bygget.
I en artikel som publicerades i Svenska
Dagbladet den 16 december 2009 framgår
att halterna av skadliga partiklar i luften kan
komma att bli så höga som 4 000 mikrogram

hoppningen är att regeringsrätten återvisar
ärendet till regeringen för omarbetning och
nytt beslut.
Ytterligare en anmälan i samma ärende har
lämnats in av ett antal andra föreningar däribland Naturskyddsföreninge, som har intresse av att bevara det aktuella områdets naturoch kultruvärden.

per kubikmeter i rusningstraﬁk i den 17 kilometer långa tunneln.
Denna siffra är tio gånger högre än värdena
i Södra länken och hundra gånger högre än på
Hornsgatan. Enligt Bertil Forsberg, docent i
yrkesmedicin vid Umeå universitet bör inte
partikelhalterna överstiga 400-800 mikrogram per kubikmeter.

Moderat Nytt
NU BÖRJAR VALÅRET!
Nytt år innebär hopp om en bättre framtid. Det är något
vi moderater arbetar för.
Arbetet i nämnder och styrelser i Ekerö kommun har precis
börjat och alla ser vi fram mot en varm vår även om det just nu i
skrivande stund är minus 11 grader ute. Våren kommer även detta
år och redan nu förbereder vi oss för den kommande valrörelsen.
Under våren kommer vi att ha flera medlemsmöten där vi kommer att diskutera och utforma hur vi moderater vill att Ekerös framtid skall se ut.

EKERÖ ADELSÖ STENBY - 4 945 KVM STRANDTOMT MED EGEN BRYGGA
Rymligt vitputsat 1 1/2-planshus om ca 201 + 156 kvm högt beläget på fantastisk strandtomt om
4 945 kvm med egen brygga i Mälaren. Huset har en bibehållen karaktär från byggnadsåret 1926
och smälter utmärkt väl in i den omgivande miljön. Lantligt kök invid den välkomnande entrén,
fina sällskapsytor med vardagsrum och matsal i fil. 4-5 sovrum. Inglasad och öppen veranda
utmed husets vattensida. Underbar trädgårdstomt sluttande mot vattnet. 24 meter brygga.
PRIS: 5 950 000 KR/BUD ADRESS: MINKVÄGEN 3 VISAS: SÖN 7/2 13.00-14.00 KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600

Du har möjlighet att komma med och ge dina synpunkter och påverka den
framtida moderata politiken.
Vill du bli medlem? Anmäl dig snarast! Alla moderata sympatisörer är
välkomna att delta i valarbetet för att säkerställa en fortsatt alliansledd
regering.
Välkommen till årets valrörelse - den börjar nu
Ingemar Hertz
Ordförande
www.forening.moderaterna.net/ekero/

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

Vi älskar Ekerö
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

BROMMA 08-807600, BROMMAPLAN 403
VÄLLINGBY CITY 08-386200, ÅNGERMANNAGATAN 138
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Tjänstemännen ﬁck i uppdrag från socialnämnden att
planera för mottagandet genom att bland annat ta hjälp
av andra kommuners erfarenheter av mottagande av
ﬂyktingbarn.
Socialnämnden har sedan
arbetsutskottets
sammanträde den 19 oktober utrett
förutsättningarna för att
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SBFF ﬁck in fyra anbud varav
ett från Ekerö sotningsdistrikt. VSNAB ﬁck anbudet
bland annat för att de ”redovisat ett genomarbetat system av både kvalitet, arbete
och miljö”. Ekerö sotningsdistrikts beskrivning av sin
verksamhet bedömdes dock
som kortfattad.
När beslutet togs skickade
över 2000 mälaröbor in dispensansökan till SBFF för att

ta emot ensamkommande
ﬂyktingbarn och har kommit fram till att det ﬁnns ett
ﬂertal frågor som först måste
lösas för att mottagandet ska
kunna fungera, men att det
ﬁnns möjligheter för socialtjänsten att klara detta.
– Jag är nöjd med att vi nu
har tagit ett första steg mot
att hjälpa de barn och ungdomar som ensamma kommer
som ﬂyktingar till Sverige.
Det kommer att blir en stor
utmaning för vår socialtjänst
att klara det här uppdraget,
men jag litar på våra professionella tjänstemäns förmåga.
Efter hand kan det även bli
aktuellt att utöka mottagan-

det, säger Staffan Strömbäck,
ordförande i socialnämnden.
I genomsnitt kom det cirka
60 minderåriga utan anhöriga till Sverige varje vecka under andra halvan av 2009. De
ﬂesta kom från Somalia och
Afghanistan. I september
väntade 400 barn i transitboenden på att få permanenta
placeringar runt om i landet.
Debatten om ensamkommande ﬂyktingbarn blev
högaktuell under senhösten
när moderatledda Vellinge
kommun först sade nej till att
starta ett transitboende för
ﬂyktingbarn och sedan efter
kraftiga protester från partiledning och kommuninvå-

nare ändrade sig. I samband
med det ﬁck även många andra kommuner kritik för att
de inte tagit emot ﬂyktingbarn.
– Mottagande av ensamkommande
ﬂyktingbarn
som kommer till Sverige har
under det sista halvåret blivit
riktigt akut. Migrationsministern Tobias Billström har
nu uppmanat kommunerna
att ta emot dessa barn med
hänsyn till det akuta läge som
råder och vi inom alliansen i
Ekerö kommun har anammat
detta, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M).
Ämnet var även uppe som

en frågepunkt på Ekerö kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
– Vi som är en så rik kommun på många olika sätt
måste kunna ta emot ﬂer
barn än tre, sa Desirée Björk
(Ö).
Själva frågan gällde dock
vad som hänt med den motion som Ö-partiet la i mars
2007 om att kommunen
skulle ta emot minst fem ensamkommande ﬂyktingbarn
under det året. Hon menade
att alliansen tagit motionen
och gjort förslaget till sitt
eget när frågan nu blivit högaktuell i media.
– Vi i Ö-partiet är generösa,

så varsågod. Vi har uppnått
vårt syfte med motionen,
fortsatte hon.
– Situationen har förändrats och det är nu som det
verkligen behövs. Det behovet var jämförelsevis litet för
två till tre år sedan. Nu tar
vi inom alliansen i kommunen vår del av ansvaret, trots
att en liten kommun kan ha
svårt att ha den specialistkompetens som behövs om
barnen till exempel är svårt
traumatiserade från händelser i sitt hemland, svarar Peter Carpelan.
5

      
få fortsätta att anlita Ekerö
sotningsdistrikt. Detta skedde i april men fortfarande har
endast en person fått svar på
dispensansökan.
– Det har gått åtta månader
sedan vi skickade in en ansökan och det har inte hänt
någonting. Vi har kontaktat
dem ﬂera gånger och fått beskedet att det tar ett tag till.
Vi tröttnade, säger Gunilla
Sundberg på Skytteholm.
Hon ringde Ekerö sotningsdistrikt som kom och
sotade. Det var fullt av sot
och såg inte bra ut, berättar
Gunilla Sundberg.
Bouius Froukje på SBFF
säger att det går bra att få sotning utförd av annan sotare
även om ett beviljande av
dispensförfrågan inte inkommit. Detta har dock inte
framgått och Ekerö sotningsdistrikt har blivit nedringda
av folk som undrat hur de ska
göra.
– Vi får säkert tio samtal
per dag om det här, säger
Urban Hasselström på Ekerö
sotningsdistrikt.

Den stränga kylan har
satt ordentlig fart på braskaminer, kakelugnar och eldstäder. Eldandet i husen på
Mälaröarna är dock frekvent
oavsett om det är en kall eller mild vinter. Enligt Urban
Hasselström bör därför sotning ske oftare än den frist
som är föreskriven, det vill
säga vart fjärde år för eldstad
som inte utgör den primära
källan för uppvärmning av
det utrymme där eldstaden är
uppställd eller för matlagning
eller eldstad som är belägen i
ett fritidshus.
– SBFF har kritiserat oss
för att vi haft för många ettårs-sotningar men här ute
används eldstäderna, säger
Urban Hasselström.
VSNAB som nu har ansvaret för sotning i kommunen
följer de föreskrivna frister
som gäller för sotning (se faktaruta). Vad många inte vet är
att om man önskar sotning
oftare ligger det hos fastighetsägaren själv att meddela
att man önskar sotning. Tidigare har Ekerö sotnings-

distrikt, med kännedom om
kundernas nyttjande av sina
eldstäder, per automatik aviserat sotning en gång per år
hos många kunder.
Hur ska man då veta hur
ofta man bör sota? Enligt
Bouius Froukje kontaktar
man en sotarmästare och redogör för hur mycket man
eldar. Utifrån detta avgör sotarmästaren hur ofta sotning
ska ske.

¢¢  

Anledningen till att endast
en av cirka 2000 personer har
fått svar på dispensansökan
verkar handla om tids- och
resursbrist hos SBFF. De
ﬂesta dispensansökningarna
hamnade först hos Ekerö
sotningsdistrikt som i sin tur
levererade dessa i en låda till
SBFF.
– Vi hade plötsligt hittat en
kartong på vårt kontor med
närmare 2000 ansökningar

  

om annan sotare. Det är inte
alltid fastighetsägaren som
har sökt dispens och det har
varit rena rama detektivarbetet för att se vilka fastighetsägare det är som sökt. De
närmaste veckorna kommer
besked att gå ut med att alla
ska få dispens, säger Bouius
Froukje.
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Ekerö kommuns miljöstipendium tilldelades Elin
Rydström och Karel Leesment för engagerat, uthålligt
och inspirerande miljöarbete
i Ekerö kommun.
Elin Rydström och Karel
Leesment driver ekologiskt
jordbruk på Lovö prästgård
och håller de sista mjölkkorna i kommunen. De är en av
två ekologiska mjölkgårdar i
hela länet.
Deras lantbruk har blivit
Arlas ekologiska visnings-

gård och tar emot skolbarn
och även besökare från hela
världen.
I miljönämndens beslut
står bland annat att ”det fordras en särskild idealitet och
ett stort personligt miljöengagemang för att driva en
gård på det småskaliga och
framtidsinriktade sätt som
Elin och Karel gör. Därför är
de värdiga mottagare av 2009
års miljöstipendium.”
Kulturnämnden tilldelade
årets ungdomsledarstipendium till Anders Pettersson
för hans stora engagemang
i träningen av kvinnliga fotbollsspelare.
I motiveringen nämns
bland annat att han arbetar
för att var och en ska växa

både som människa och spelare.
Tappströmsskolans antimobbningsteam tilldelades
av barn- och ungdomsnämnden stipendium mot våld,
vandalisering och främlingsﬁentlighet. De får priset ”för
att de under ett ﬂertal år arbetat förebyggande mot mobbning och kränkande behandling och där de även delat
med sig av sina erfarenheter
till andra skolor.”
Kommunstyrelsens
arbetsutskott utdelade stipendium för kompetensutveckling inom bland annat
förskola, skola och omsorgerna.
Inom förskola: Ann Gustavsson vid resursteamet för

ateljeristautbildning på Reggio Emiliainstitutet.
Inom skola: Linda Spolén,
skolbibliotekarie, och Jan
Norevik, Träkvista skola
”för kurser i datorhantering
och
informationskompetens med koppling till digitala medier för att kunna
vara behjälpliga i att utveckla
kompetensen hos lärarna på
skolan för att de i sin tur ska
kunna stödja och utveckla
elevernas kompetens.”
Stipendium
tilldelades
också Anna Linde för arbetslag f-5 samt Åsa Lindgren,
Louise Delberger, Pia Rehn
och Yvonne Andersson för
att inhämta kunskap om projektet ” Att skriva sig till läsning på dator utan penna”.
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Inom omsorgerna tilldelades
Maria Jervebo, sjukgymnast
och Therésè Lövin, arbetsterapeut på Ekerö Rehab för en

tvådagarsutbildning i Ronnie
Gardiners rytmterapi.
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Gudstjänster
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KYRKSIDAN

Många förtroendeuppdrag i pastoratet

Onsdag 26/1

Stort engagemang

Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Ralph Sjöholm

I Ekerö pastorat kan vi glädja
oss åt, att många gärna ställer
upp som förtroendevalda.
All samlad kunskap och
olika kompetenser som finns
bland de förtroendevalda är
en stor tillgång i pastoratets
arbete.

Söndag 31/1
Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa,
söndagsskola
Jonas Gräslund
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm

Ordförandeval:

Drottningholms slottskyrka
16.00 OBS tiden!
Högmässogudstjänst
Christer Kivi

Adelsö-Munsö kyrkoråd:
Thomas Jacobsén
Ekerö kyrkofullmäktige:
Roland Johansson

Munsö kyrka
18.00 Högmässogudstjänst
Christer Kivi

Måndag 1/2

Ekerö kyrkoråd:

Ekebyhovskyrkan
19.30 Konsert
(se nedan)

Sören Nordström
Lovö kyrkoråd:
Carl-Axel Linge
Samfällda kyrkofullmäktige:
Solveig Brunstedt
Kyrkonämnden:

Onsdag 3/2
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Jonas Gräslund

Lördag 6/2
Ekebyhovskyrkan
18.00 Gospelkonsert
(se nedan)

Söndag 7/2
Ekebyhovskyrkan
10.00 Gudstjänst med små & stora
Jonas Gräslund
Barnkören
Marie Björnvad, Helena Hansson
Ekerö kyrka
18.00 Ljusmässa
Ralph Sjöholm
Ekerö kyrkokör
dir: Kerstin Baldwin
Lovö kyrka
11.00 Familjegudstjänst
Christer Kivi
Lovö barnkör under ledning
av Klara Valkare
Adelsö kyrka
11.00 Familjegudstjänst med ljuständning
Svän Fogelqvist
Adelsö-Munsö barnkör under
ledning av Carina Einarson

Kyrkradion 101,4
lördagar 12-13

Tack Tathy och Titti. Tathy Larsson och Britta Eklman avtackas efter många års trogen tjänst
som kyrkvärdar i Adelsö kyrka. Desiree Björk gjorde pepparkakskyrkorna och tog fotot.
Årsskiftet efter kyrkoval innebär också att valresultatet slår
igenom på olika förtroendeuppdrag.
Val till och inom de olika
kyrkoråden och kyrkonämnden
är nu klara, men det finns också
många andra arbetsuppgifter att

fördela i utskott och nämnder
och andra förtroendeuppdrag.

Kyrkvärdar
Ett förtroendeuppdrag är att
vara kyrkvärd; ett uppdrag som
förutom medverkan vid gudstjänster också kan innebära att

på kyrkorådets uppdrag ha ett
stort ansvar för kyrkorummets
inventarier och textilier.
Förutom kyrkvärdar kan det
också finnas gudstjänstvärdar
och gudstjänstgrupper, ett frivilliguppdrag med mindre ansvar.

Föräldra-barngrupper

Välkommen

Verksamheten i föräldrabarngrupperna startar för terminen

Pernilla Hammarström
Pernilla kommer från Färingsö
prästvigdes den 10 januari och
har fått sin första tjänsteplacering ett år i Ekerö pastorat.
Pernilla kommer att finnas
med i många olika sammanhang i pastoratet – ett år med
möjlighet att pröva och möta
olika uppgifter i prästyrket.

Familjecentrum

Adelsö och Lovö

Grupperna pågår på vanliga
tider
Grupperna startar v 4,samma
tider som föregående termin

Föräldra-barnträffar
Adelsö Hembygdsgård:
onsdagar 9-11
Lovö Klockargård
tisdagar 9-11

Mona Wikborg, 560 513 42

Pia Bergqvist Caesar,
070-662 44 33

Munsö församlingsgård

EL
P
S
GO Jay T Hairston, USA

Ekerö Gospel & Lidingö Gospel
piano:
D Stenbaek
trummor:
L Johansson
bas:
Emil Sydhage

Mer information:
Se vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud

dir:
M W Möllås

FOLKMUSIK PÅ TRE MAN
Rolf Jidell m ﬂ
Lördag 6/2 kl 18.00
i Ekebyhovskyrkan
Entré: 80 kr

Krister Skånberg

TACK
för bidrag till JUL FÖR ALLA
Andrimner Import AB
Seriehyllan
samt enskilda som bidrog
ekonomiskt och med brödbakning

ÖPPET HUS

Torsdag 4/2 kl 13.30 i Adelsö hembygdsgård

r nu
o
s
i
V å och
d
n
å
r
f
Christer Karlsson
underhåller
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Johnny Bryggman som äger
Adelsö buss satsar hundraprocentigt på miljövänlig
traﬁk och hans bussbolag
heter numera Adelsö miljöbuss.
Johnny Bryggman fun-

derade över vem som skulle
vara den ultimata samarbetspartnern som kunde ha råd
och kapacitet att satsa. Han
kontaktade ett ﬂertal aktörer,
däribland Ikea, och erbjöd
dem ett miljöalternativ.
– Jag visste att Ikea hade
den här gratisbussen. Jag tog
kontakt med dem och några
andra. Ikea nappade så då
släppte jag allt annat, berättar
Johnny Bryggman.
Nu, två och ett halvt år
senare har det blivit verklig-



het. Den 4 januari invigdes
den nya busstraﬁken mellan
city och varuhuset i Kungens kurva. Bussen drivs med
rapsolja, RME, till hundra
procent och är i och med det
koldioxidneutral enligt Ikea.
Än så länge körs bara en buss.
– Jag har redan ett varuhus
till som har signalerat intresse, så vi får se, säger Johnny
Bryggman.
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Man såg till att förankra
toaletten stadigt i marken.
Drygt en månad ﬁck den stå
orörd fram till nyårsafton, då
den brändes ned.
– Jag tror inte att de som
välter eller eldar upp Arrivas
toalett förstår vilka konsekvenser det får, inte bara för
oss som företag, utan även
för de boende i området, våra
resenärer och miljön, säger
säger Åsa Ekman, affärsutvecklare på Arriva.

Den 22 november vältes toaletten. Den restes upp men
bara några dagar senare, den
29 november, hade toaletten
återigen tippats omkull.

     upp toalet-

ten i slutet av oktober. Meningen var att minska antal
körda kilometer, minimera
dieselförbrukningen och då

även koldioxidutsläpp. Antalet färre körda kilometer blir
104 000 kilometer med toalett i Solbacka. Med toaletten
undviks traﬁk utom linjer, så
kallad tomkörning. Förare
har rätt till paus vid Solbacka.
Utan toaletten på plats behöver föraren då köra tom tur
till depån för att ha tillgång
till toalett under sin paus. En
annan förare behöver också
tomkörning från depån efter
paus för att köra turen från
Solbacka.
Det blir inte bara mindre
antal körda kilometer utan
bussarna kan istället användas i annan linjetraﬁk.
– För att skapa ett förbätt-

rat traﬁkutbud för resenären
har Arriva placerat toaletter
på strategiska platser, såsom
Solbacka. Utan toaletten
blir traﬁken dyrare att utföra
och önskad utveckling och
förbättrat utbud blir svårare
att genomföra. Bussförarna
ska få de raster de behöver
och har rätt till. Med tillgång
till toalett i Solbacka får de
även färre avlösningar vilket
minskar risken till försening
för resenärerna, berättar Åsa
Ekman.

  

Blåsta!
Tisdag 2 februari
Klockan 19.00

Ett föredrag av författaren och
folkhögskoleläraren
Gustav Fridolin om
boken ”Blåsta!”
— nedskärningsåren
som formade en
hel generation.

Hem till Ekerö 15 % billigare taxa
Vi kör hem era ungdommar tryggt och säkert
Fasta budpriser från Tappström/Träkvista
inom Stockholms tullar

Foto Nina Varumo

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

Ekerö Stenhamra

Ekerö Skärvik

En fantastiskt hus för dig som söker stora ytor och många rum. Högt fritt läge med viss sjöutsikt och stora
altaner i söderläge samt både pool och utomhusspa. Totalt ca 300 kvm fördelat på 9 rok varav 6 sovrum. 3
helkaklade duschrum, bastu, generös vinkällare, m m. Fantastiskt vardagsrum, om ca 60 kvm, med härlig rymd
och underbar utsikt. Stora fönsterpartier, burspråk samt ryggåstak skapar en atmosfär som slår det mesta.
Mycket gott om förvaringsutrymmen.

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. Plan tomt med
fint söderläge belägen i slutet av lugn återvändsgata. Stor fin altan i anslutning till vardagsrummet.

z
Boarea:295
295
kvm
*Boarea:
kvm
z
Utgångspris: 5 650
650 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Tomt:1 1349
349
kvm
*Tomt:
kvm
z
Tomttyp:Sluttningstomt
Sluttningstomt
*Tomttyp:

z
Boarea:147
147
kvm
*Boarea:
kvm
z
Utgångspris: 5 500
500 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Tomt:1 1167
167
kvm
*Tomt:
kvm
z
Tomttyp:plan
plan
trädgårdstomt
*Tomttyp:
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Knosterstigen 9B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

z
z
z

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

Ekerö Lundhagen
Fin hörntomt med lugnt och bra läge i omtyckt och efterfrågat område. På tomten får ett rymligt 2-plans hus
samt garage och uthus uppföras. Den total bruttoarean får uppgå till 350 kvm. Tomten gränsar till fina
skogsområden och har endast några minuters promenad till skola, dagis, buss och fin badplats.

z
Utgångspris: 1 650
650 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Tomt:1 1035
035
kvm
*Tomt:
kvm
*Tomttyp:
z
Tomttyp:TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
Trädgårdstomt

z
z
z

Hagens Backe 24 B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

Ekerö Sommarstad
Nybyggt 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. Braskamin i vardagsrum. Sluttningstomt som
gränsar mot skogsdunge. Gångavstånd till bad, båthamn, buss m.m. Besiktigad.

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

z
z
z

Älgstigen 10A
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Svartsjö Bredlöt

Ekerö Färingsö

Obebyggd tomt med sjönära läge. Sluttande tomt med
fin utsikt ut över åker och viss sjöglimt bort mot
Svartsjö slott. Säljaren ansvarar efter kontraktskrivning
för att ansöka om förhandsbesked för byggrätt.

Obebyggd tomt med naturfin utsikt över
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I nyrenoverade lokaler, fyra
trappor upp, har ungdomsmottagningen fått sina egna
lokaler. Trägolv, svart och
vit inredning med distinkta
röda hjärtan som kommer
igen i alla utrymmen skapar
en välkomnande, fräsch och
modern känsla.
Barnmorskorna Ing-Marie
Wik Nordström och Karin
Emtell Iwarsson möter upp
under invigningsdagen och
berättar om verksamheten,
dagen till ära klädda i svarta
t-shirts med röda hjärtan på
bröstet.
– Hos oss kan man bland
annat få hjälp med preventivmedel, testningar för graviditet eller könssjukdomar eller
bara prata om frågor som berör. Vi vill vara vägledare in i
vuxenlivet och nyﬁkna vuxna
som frågar ungdomarna hur
de har det, säger Ing-Marie
Wik Nordström som arbetat

på mottagningen sedan 2001.
– Vi arbetar under tystnadsplikt, men om någon far
illa måste vi självklart agera.
Det sker dock alltid i samråd med ungdomarna själva,
fortsätter hon.
=ilkfd [\ km barnmorskorna ﬁnns även kuratorn
Anna Gustavsson på mottagningen och under vissa tider
även läkare. Under dagarna
är det tidbokning som gäller,
men under måndagseftermiddagar är det drop in för
alla. Torsdagseftermiddagar
är reserverade enbart för killar.
– Vi har märkt att en del killar vände i dörren när de såg
att det satt en massa tjejer i
väntrummet och därför har
vi vikt en eftermiddag enbart
för dem. En gång i månaden
har vi även en manlig läkare
här under killarnas drop intid, berättar Karin Emtell
Iwarsson.
När
ungdomsmottagningen startade 2000 hade
de endast öppet två timmar
i veckan. Trycket var stort
och så småningom utökades
öppettiderna. I september
2004 öppnades verksamheten på heltid i mödravårdens
lokaler, vilket inte var helt
lyckat. Med nära 1 800 besök

om året var mottagningen
välbesökt och risken var stor
att ungdomarna skulle träffa
på grannar, bekanta eller helt
enkelt sina egna föräldrar när
de besökte den.
– Jag är väldigt stolt och
glad över att vi äntligen har
nått vårt mål att ha en ungdomsmottagning på heltid
i egna lokaler i kommunen.
Jag vågar säga att den är helt
unik i sin välkomnande och
personliga prägel och det beror på eldsjälarna som arbetar
här, säger Karin Fox, chefsbarnmorska och projektansvarig.
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Tävlingen ”Gå och cykla till
skolan” är en nationella utmaning från NCFF (Nationellt centrum för främjande
av god hälsa hos barn och
ungdom). Ekerö kommun har
genomfört tävlingen sedan
2004. Det hela går ut på att få
ﬂera barn att gå och cykla till
skolan för att må bättre och
för att förbättra traﬁksäkerheten runt skolan. Den skola
som vinner får en summa
pengar att använda till något
på skolgården. Närlundaskolan har kammat hem vinsten
ﬂera gånger inom kommunen, nu har de vunnit även på
riksnivå.
Det första året, 2004 vann
Närlunda och köpte ett utomhuspingisbord för peng-

9jkX ]iYkkiXi\ blev San-

duddens skola och bästa
nykomling blev Ekebyhovskolan. Närlunda hade årets
bästa resultat och skolan ﬁck
ett ”tröstpris” på 3000 kr.
Gå och cykla-tävlingen
ﬁnns också som rikstävling
och på vinst och förlust anmälde Närlunda skolans före
detta rektor Ylva Granelli
Larsson skolan även till den
tävlingen. De vann i konkurrens med 170 skolor i hela

landet och nästan 30 000
deltagare.
– Vi hann genomföra tävlingen precis innan jag slutade och därför känner jag mig
delaktigt, stolt och glad, berättar Ylva Granelli Larsson.
=ijkX gi`j\k i på 10 000

kronor. Barnen har sparat
vinsten 2000 kr från 2007
och 10 000 från 2008. Nu har
de 3000 kr från kommunen
och 10 000 kr från NCFF).
– Det betyder att de nu gått
och cyklat ihop den summa
som krävs för att kunna köpa
en hett efterlängtad kompisgunga som är en stor trattliknande gunga där man kan
ligga ﬂer i och gunga. Nu
återstår bara att hitta sponsorer som kan hjälpa till att
sätta upp den och göra markarbetet, säger Ylva Granelli
Larsson.
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anför Adelsö. Vi väntar på att
det första tunnelelementet
ska bli färdiggjutet i Underås
och transporteras till Söder
Mälarstrand, så att vi får plats
där för detta element, säger
Ingvar Fyhr, projektchef på
Züblin Pihl.
I mitten av februari beräk-

nas den fortsatta transporten
att påbörjas. Om istjockleken håller sig ungefär som
nu räknar han med att det ska
gå problemfritt att bryta upp
isen runt tunnelelementet
och påbörja bogseringen.
CF9v:BC@E;<I

Gi`Zb bcfZbXe _Xcm tre när

det vanligtvis är drop in-tid,
hörs ett sorl i trappan. Ett
lämmeltåg av glada ungdomar dundrar in i lokalerna,
hejar glatt på personalen och
drar vidare in i väntrummet
där både ﬁka och kondomer
står framdukat. Ett hundratal
ungdomar strömmar genom
lokalerna på några timmar.
Många verkar hemtama och
igenkända, men andra har
nog för första gången vågat
sig hit för att kolla om det kan
vara ett ställe där man kan få
svar på några frågor eller hjälp
med något.
CF9v:BC@E;<I

I början av september bogserades det första av tre tunnelelement, som så småningom
ska ingå i den nya Citybanan,
förbi i vattnet mellan Munsö
och Adelsö.
Skroven är på väg mot
Underås utanför Södertälje, där väggar och botten
ska gjutas i betong. Första
gången tog det endast något
dygn för hela transporten,
men nu har boende börjat
undra om den stora bruna
lådan ska bli ett permanent
inslag i den annars vackra
vyn.
– Det är helt enligt planerna
att stålskrovet ligger kvar ut-

Nu är det dags för skolval!
Från den 18 januari – 28 februari ska du göra
skolval till förskoleklass och år 6 på www.ekero.se
Grundskola

På e-tjänsten Dexter – Barn och utbildning, verksamhet Grundskola, hittar du utbudet av skolor i Ekerö kommun, både
kommunala och enskilda.

Fritids

Önskar du skolbarnomsorg (fritidshem) måste ansökan för
detta göras på e-tjänsten Dexter – Barn och utbildning,
verksamhet Barnomsorg, som också nås via www.ekero.se
Användaruppgifter och information om skolvalet har skickats
till berörda vårdnadshavare under vecka 2. Om du inte har fått
informationen, kontakta nämndkontoret barn och ungdom
på tfn 08-560 391 00.

arna. Året därpå vann Stenhamraskolan. 2006 var det
åter dags för Närlunda att
segra. Drottningholmsskolan som organiserade skolpromenad morgon och kväll
runt sin skola, vann tävlingen
2007. För tredje gången vann
Närlundaskolan år 2008.
2009 gjordes regelverket
om och tävlingen gick i två
klasser, dels en för nybörjarskolor och dels en för bästa
förbättrare.
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Nå´t Nytt!
Nytt och Nött byter namn
och därför firar jag med

SUPERREA 50 %
på alla Green House kläder
och Pearls for Girls smycken
(gäller vecka 4 och ej nybeställningar)

Öppettider vecka 4: tisdag och torsdag
12-18, onsdag 12-20, lördag 11-15.
Välkommen in och fynda!

Nå´t Nytt
Granbacksvägen 13, Ekerö, 560 347 92
www.green.house.com/evahill
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NU BYTER VI
BADRUM – STOR
UTFÖRSÄLJNING
AV VÅRT LAGER!
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BJÖRBO

Vi förnyar en stor del av vårt sortiment av
badmiljöer. Passa på att göra ett klipp på
någon av våra utställningsmiljöer!



GAT
Bubbelbad



ZIJI\\

NYTT
BADRUM
TILL VÅREN –
TILL HALVA
PRISET. ELLER
MINDRE…

ingsexemplar.
Vi har tre utställn
Juliet
Välj mellan Che n,
och Macao.
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Ko m ihå g!
ROT- avdr ag et
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VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.

Alla erbjudanden gäller
t.o.m. den 6 februari

*'#&&$%,# $.#,+,# %& ',  +  -
   +)    + !# $!%#$+(((# $!%#$

12

profilen | MÄLARÖARNAS N 

 

,R]ZMVJM\aLMZITT\NZ)VLMZ[

 #$(%%%)# $++#$'*#$ 

Musikproducenten
Anders Bagge är för
många bekant som en av
jurymedlemmarna i Idol.
När han inte sitter i den
jobbar han med musikproduktion. Någon normal arbetsdag finns inte,
vissa dagar kan han jobba
upp till arton timmar. Det
är ett hektiskt liv men i
sitt hem på Färingsö har
han funnit en oas.
Snön ligger tjock och det är
en bitande kyla den decemberdag då jag hälsar på hos
Anders Bagge. Jag sträcker
fram min hand och ursäktar
att den är lite kall, men Anders tar inte handen utan ger
mig istället en bamsekram.





Han är precis så som man
uppfattar honom i TV-rutan,
som en varm och go teddybjörn. Vad som inte framgår
lika tydligt är att han är en
ganska rastlös själ.
– Jag är lite som hackspetten i Kalle Anka. Jag fyller på
min energipåse och sedan är
det full gas tills den är tömd.
Sova får man göra i graven,
säger Anders.
Anders ﬂyttade ut till Mälaröarna för sex år sedan. Han
hade ingen direkt anknytning
till öarna, men som liten brukade han följa med en kompis
till hans sommarställe ute på
Svartsjölandet.
– Hela resan hit ut tyckte
jag var så häftig. Det har suttit
i mig hela tiden.
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 Foto: Ewa Linnros

Anders bodde i Djursholm
innan och sökte efter ett lantställe. När han såg en bild på
det ställe han idag har föll han
direkt.
– Jag älskar Mälaröarna. Jag
har hittat min lilla oas. Sedan
är det förstås väldigt långt ut
och om jag ska klaga på någonting så är det att vi inte får
någon belysning härute på
Färingsö. Några lampor efter
vägen kan vi väl få, det händer
så mycket olyckor utan.
Huset skulle så småningom bli mer än ett lantställe.
Anders är en hängiven djurvän och det var inte bara han
som mådde bra här.
– Jag pendlade hit i början
från Djursholm men så upptäckte jag att här var fridens

liljor. Mina djur blev glada
när de kom ut hit. I Djursholm var det alltid nervöst
för mina hundar sprang ner
till alla grannar. Till slut ﬁck
jag ha dem kopplade.
Anders kände också att han
behövde komma ifrån. Han
gick igenom en period när
hans pappa hade dött och han
mådde mycket dåligt.
– Jag var bara ledsen. Min
pappa var min bästa vän, vi
pratade ﬂera timmar varje
dag.
Jag kände att jag levde
härute. Det andra huset var
kanske mycket häftigare med
ball adress och allt sådant där,
men det är sekundärt för mig.
Nu har jag byggt upp min lilla
oas och min lilla studio så jag
kan aldrig få det bättre. Jag är
så nöjd så jag vet inte vart jag
ska ta vägen.
Anders lever här med två
hundar och fem katter. En av
katterna vid namn Sixten är
i och för sig grannens, men
den kommer titt som tätt
hem till Anders och Sarah
och känner sig som hemma
här. En annan av katterna tillhörde också en granne från
början. Det var en äldre man
som gick bort. Då beslöt sig
katten för att ﬂytta hem till
Anders.
– Jag älskar katter, jag skulle kunna ha hur många som
helst.
Kärleken till djuren är stor.
De är det bästa han har. Det är
endast myggor han inte tycker om, men han skulle aldrig
kunna slå ihjäl en mygga om
den inte sätter sig på honom.
När det är paddtid har han
paddagar. Då går han ut och
plockar av alla paddor från
bilvägarna. Anders bryr sig
och känns som en genomsnäll människa.
– Jag är nog sjukt snäll. Jag
kan bli arg men det händer
väldigt sällan. Det är när jag
blir besviken och sårad då någon gjort något riktigt illa. Jag

       #$#(
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har också blivit utnyttjad hur
mycket som helst.
Trots det har han inte lagt
sig till med en skyddande
mask. Han kan ha pokerfejs
om han vill, men han älskar
att visa sina känslor.
– Jag är faktiskt rätt bra
på poker. Jag gör tvärtom
och ser bekymrad ut när jag
egentligen har bra kort och
frågar jättedumma frågor och
så luras jag, säger Anders och
plirar med ögonen. För här
ﬁnns också massor av bus och
en rejäl portion med humor.
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Anders har hållit på med musik hela livet. Mamma var
sångerska, pappa spelade,
liksom hans syskon. Han har
haft ﬂera band men att själv
stå på scen var alldeles för
tufft, han ﬁck prestationsångest. När Anders var 23 år la
han ner den egna artistkarriären och startade tillsammans
med Peter Swartling bandet
Legacy of Sound med Meja
som sångerska. Sedan har det
rullat på, inte bara i Sverige
utan också i USA. Han har
producerat artister som Madonna och Janet Jackson.
– Jag var lite av en pionjär
som producent utanför det
här landet. 1993 hade jag min
första USA-etta på danslistan.
Anders talang spelar naturligtvis en stor roll för hans
framgång som kompositör,
sångtextförfattare,
musiker och producent. Men det
ligger också mycket arbete
bakom och har kostat på en
hel del. När Anders var i tjugoårsåldern jobbade han och
sov i studion.
– Eftersom jag aldrig sov
åkte jag in i panikångesten.
Sedan gick jag in i väggen.
Han har inte någon vidare
dygnsrytmen. Nu har han däremot skaffat sig en personlig
tränare för att få ordning på
det. Det är Camilla Wahl-

kvist som är en ekerötjej. Anders vill gärna måna om de
lokala förmågorna. Han pratar varmt om Eva Kirkegaard
som har viltjouren.
– Hon satsar all sin tid och
sin lärarlön på detta. Jag hoppas att folk hjälper viltjouren
härute med att skänka lite
pengar. Det är så mycket vilt
härute och vi måste försöka
vårda det. Man kan inte rädda
världen men man kan kanske
rädda sin omnejd, det är så jag
tänker.
Han tycker om folk härute,
men tycker det är lite besvärande att bli igenkänd. Detta
är dock inget unikt för Mälaröarna, det känns jobbigt var
han än är. Han är ingen rampljusets älskare. Däremot trivs
han att jobba med dem som
står i det, så som de tävlande
i Idol.
– Jag är så stolt över dem.
Jag känner mig som deras
pappa. Jag vill ta dem i min
famn och hjälpa dem. Jag
vill hjälpa alla. Jag gläds med
andra människors framgång
och är inte avundsjuk. För vid
dagens slut, vad som än händer med mig, så kan ingen ta
ifrån mig min talang. Den har
jag inombords. Jag kan bli fattig och förlora mitt hus men
jag har den. Det är väl bara att
börja om. Eller så har jag varit glad för att jag haft allt det
här.
Innan jag ska gå visar Anders mig runt. I bottenplanet
på huset ryms inspelningsstudios och här och var dyker folk upp – en sångerska,
en gitarrist och en tekniker
eller kanske jag borde kalla
dem rätt och slätt för Anders
familj. Stämningen är varm,
nära och samtidigt rapp och
busig. Anders har inga egna
barn men han har som han
säger cirka tvåhundra stycken bland alla artister han jobbar med.
Ett fantastiskt möte avslutas som det började – med en
varm kram. Jag vandrar ut i
smällkalla vintern men fryser
inte. Jag förstår att grannkatten Sixten valt Anders hus
till sitt andra hem.





Välkommen till oss!

Bryggavägen 109

●

Tel 560 341 85

Färingsö Djurklinik
Docent VMD Gunnela Ljunggren

Kirurgi Medicin Röntgen
Mottagning efter överenskommelse

Tel. 560 427 27
Wentholmens gård

NYHETER!
Hos oss får du BONUS
på allt du handlar!
Äntligen ROYAL CANIN
i Ekerö C!
Öppet: vard 10-18.30, lörd 10-15
Tel: 560 355 00 l Ekerö Centrum
www.djurknuten.se

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

Lördag 30 januari
kl 10 - 15

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby
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Helgöbo-platsen har
länge hamnat i skuggan av
Birka. För ett par år sedan
invigdes platsen på nytt
och innan Helgö står inför
en exploatering, vill man
kartlägga ännu inte registrerade fornlämningar.
I mitten av 50-talet skulle en
man sätta upp en ﬂaggstång
på sin sommarstugetomt ute
på Helgö. När han grävde hålet för ﬂaggstången hittade
han två spiralvridna guldstenar och en bronsskopa av
främmande utseende. Detta
blev upphov till den så kalllade Helgö-undersökningen.
Allteftersom upptäckte man
att det var en väldigt intressant plats. Helgöboplatsen är
betydligt äldre än Birka och
man räknar att de första bosättningarna är från 200-talet e.Kr. Birka anlades någon
gång under slutet av 700-talet e.Kr.
Så småningom köpte Riks-

antikvarieämbetet in de olika
tomterna kring den plats där
de första fynden dykt upp
och arkeologiska utgrävningar startade. Helgö-undersökningen pågick från 1954-1976
under ledning av Professor
Wilhelm Holmqvist. Man
grävde på sommaren. På vintern tog man hand om fynden, forskade och dokumenterade.
Man hittade bland annat
husgrunder och senare en
verkstad.
Utgrävningarna
har visat att man här bedrev
gjuteri- och smidesverksamhet och även annan metallbearbetning.
Kulturnämndens ordförande Gunilla Lindberg var
med och grävde 1970.
– Jag hade ännu inte börjat läsa arkeologi och visste
inte hur det var att gräva. Här
kom det upp fynd hela tiden
så som smältdeglar och guld.
Jag trodde att det alltid var så,
berättar Gunilla.

Fynden på Helgö och mängden av dem var inte vardagsmat för arkeologer. Det som
utmärker Helgö i jämförelse
med andra områden som
grävts ut är helheten. Här
ﬁnns både boplatser, gravfält och ett hantverksområde
som alla skulle kunna vara
samtida.
Bitte Franzén, arkeolog
från Riksantikvarieämbetet.
kommer att under februari
och mars månad göra en så
kallad okulär besiktning som
innebär att man undersöker
synliga ytor. Det är kulturnämnden i Ekerö kommun
som står bakom denna satsning.
Redan för ett par år sedan
bestämde sig kulturnämnden att väcka Helgöbo-platsen ur den Törnrosasömn
som infann sig då Helgö-undersökningen lades ner.
Bland annat satsades det
då på att göra platsen mer
tillgänglig med nya infor-

mationstavlor och vandringsslingor. En parkering
iordningsställdes också intill
platsen och Helgödagen ﬁras sedan två år tillbaka med
guidning och föreläsningar.
– Från kulturnämndens
sida har vi insett att ön kommer att exploateras nu när
man ska dra in vatten och avlopp. De små sommarstugorna ersätts av stora villor och
det gör att tomterna kommer
att tas i anspråk på ett helt
annat sätt. Då tror vi att det
kommer att försvinna en hel
del. Därför gäller det att vara
ute nu och dokumentera vad
vi kan se och om det ﬁnns
några andra platser som kan
höra ihop med Helgöboplatsen, säger Gunilla Lindberg.
Ingen behöver dock oroa
sig för att en arkeologisk utgrävning drar igång om man
ﬁnner något intressant, det
ﬁnns det inte pengar till. Det
handlar uteslutande om dokumentation av hela Helgö.

Den dokumentation som
idag ﬁnns är framförallt kring
Helgöboplatsen, men resten
av ön är dåligt dokumenterad och det ﬁnns en hel del
luckor.
– En inventering föregås av
genomgång av relevant litteratur och arkiv samt äldre
kartmaterial. Med dessa kunskaper i bagaget ger jag mig
ut i landskapet för att ﬁnna
nya lämningar. Ofta förtätas
redan kända fornlämningsområden. Här på Helgö ﬁnns
många sommarstugor och
det är delvis inom dessa områden som ﬂer fornlämningar
kan komma att registreras.
Det är en del av problemet att
jag måste in på en del tomter,
men i möjligaste mån kommer jag att knacka på och tala
om mitt ärende, säger Bitte
Franzén.
Så förfasa inte om ni ser en
kvinna i röd jacka med karta
och handdator snokande på
tomten.
Vad gör man då själv om
man, precis så som mannen
med ﬂaggstången, skulle ﬁnna något i sin egen jord?
– Man vänder sig antingen
till Länsmuseet eller Länsstyrelsen. Är det ädelmetall,
det vill säga guld, silver eller
brons, måste man lämna in
det, men mot en viss ersättning. Allt annat måste anmälas, berättar Bitte Franzén.
Återigen behöver ingen
oroa sig för att man kommer
och börjar gräva.
– Vi vill bara i forskningssynpunkt veta var det ligger. Det kan även ﬁnnas de

som har gamla fynd som legat hemma jättelänge. Även
dessa är av intresse, det underlättar för oss när vi ska
dokumentera, säger Gunilla
Lindberg.

(!#$ 
&#")
""(#!
$

Vissa mynt som är väldigt
vanliga i samlingarna kan
man ibland få behålla efter
anmälan. Alla andra fynd
som stenyxor eller järnföremål skall anmälas och helst
med en bild tillsammans
med en markering av fyndplatsen på en karta.
– Det intressanta ur forskningssynpunkt är ju var fyndet gjordes. Så om ni har fynd
hemma i lådorna ta fram och
visa dem så vi få registrera
dem, de kan vara av stor betydelse, säger Bitte Franzén.
Har ni även annat av historiskt värde att berätta när det
gäller Helgö så får ni gärna
höra av er till Ekerö kommun
som vidarebefordrar detta till
Bitte Franzén. Alla nya fornlämningar registreras i Riksantikvarieämbetets digitala
register ”Fornsök” där alla
kan gå in och söka samtliga
registrerade forn- och kulturlämningar.


 

+! ## ! )! " "##" & !#"#%! ! !(
! ) +$ 

Foto: Ewa Linnros

Hjälpverksamhet – ansökan om bidrag till enskild person

6OHBTGSBNUJEJ&LFSÚ
&LFSÚTLBCMJEFOCÊTUBQMBUTFOBUUWÊYBVQQQÌ

%ÊSGÚSWJMM4PDJBMEFNPLSBUFSOBJ&LFSÚJOWFTUFSBJ
LPNQFUFOTVUWFDLMJOHGÚSQFSTPOBMFOJGÚSTLPMBOPDITLPMBO
GSJUJETHÌSEBSOBPDINÚKMJHIFUFOBUUFSCKVEBFOWFSLTBNIFU
TPNVUHÌSGSÌOVOHEPNBSOBPDIEFSBTCFIPWBWNÚUFTQMBU
TFS
TLPMNBUHKPSEQÌOÊSQSPEVDFSBEFPDILSBWNÊSLUB
SÌWBSPSTBNUBUUNBUFOTLBMBHBTQÌQMBUTEÊSEFO
PDLTÌTLBTFSWFSBT

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

XXXTPDJBMEFNPLSBUFSOBTFFLFSP

Stiftelsen Lovö hjälpfond
c/o Drottningholms slottsförvaltning
178 02 Drottningholm

www.praktiska.se

Just nu!
15% Vinterkampanj

Välkommen på Öppet Hus
tisdag 2 februari kl 17-20
Skolan ligger i fina, nyrenoverade lokaler på Bryggavägen 101, mellan centrum och MASK-backen.
De flesta av våra elever går Naturbruksprogrammet
med inriktning mot Hästhållning eller Park/Golfbaneskötsel. Till hösten kommer vi också att ge
Handelsprogrammet med inriktning mot Enterprenörskap och Turism. Våra elever ingår i Lärlingsförsöket och två dagar i veckan är arbetsplatsförlagda.
Alla våra elever läser kurser som ger grundläggande
behörighet för vidare studier och vi rekommenderar
dem också att välja 3 B-kurser som breddar behörigheten och öppnar dörrar till flera attraktiva högskoleutbildningar.
Skolan är en del av Baggium utbildning AB som
driver ett 40-tal Praktiska Gymnasier i hela Sverige.
Titta gärna på vår hemsida: www.praktiska.se
Välkommen med frågor till:
maria.eriksson@baggium.se
08-560 388 90, 0730-60 85 84

Vi lämnar 15% rabatt på hela
Santex sortiment exklusive
fasadpartier och solskyddsgardiner. Gäller 25 jan - 14 feb,
2010 och kan inte kombineras
med andra erbjudanden.

www.praktiska.se

Välkommen till oss!
Lite personligare - lite bättre.
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  !3/"   /-    
www.faringsotra.se

Rum för ett nytt liv www.santex.se
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Anders Höök är från början
agronom och har bland annat
arbetat som jordbruksrådgivare i Sverige och på Sida
med framförallt Afrika, där
han bodde tillsammans med
sin familj under ﬂera år.
Hans hemvist i Sverige
har varit Mälaröarna där han
lärt känna ﬂertalet gårdar

 

och lantbrukare både genom
sitt arbete som rådgivare och

som
kommuninnevånare.
Det kreativa skapandet har

  
alltid lockat Anders. Under
hans gymnasieår på 60-talet
kopplade han av från pluggandet med teckning och
målning.
– Under 1990-talet kände
jag att jag bara måste måla
och började gå olika kurser
parallellt med mitt dåvarande arbete på Sida.
År 2003 drabbades han av
en hjärnblödning som gjorde
att han inte kunde arbeta mer
som agronom utan blev förtidspensionär.
– Redan under min rehabilitering målade jag för fullt
igen och det var underbart att
min målarförmåga höll i sig.
Jag har sedan dess fortsatt utbilda mig i måleri och målar
nu dagligen.
Att satsa på konsten har
inte varit särskilt modigt

men underbart och livsnödvändigt, berättar Anders.
Anders får sin inspiration
främst från naturen, musiken, sina sinnesupplevelser
och känslor.
   med Anders
Höök ställer Maria Cotellessa, keramisk skulptör, ut.
Efter ﬂera lärlingsår hos
skulptör Anita BrusewitzHansson har hon arbetat
skulpturalt sedan 2002. Maria Cotellessa jobbar mestadels keramiskt och i Raku,
som är en keramisk tillverkningsmetod med rötter i Japan. Hon arbetar även i betong.
– Min inspirationskälla är
djuren dit jag även räknar
oss människor. Formen, volymen och känslan är viktig

men även berättelsen. Jag
vill beröra. En tanke väljer
ett material och ger sig ut på
en resa till ett uttryck som
förmedlar en känsla och en
tanke, säger Maria.
Utställningen pågår fram
till och med den 31 januari.
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Den 4 februari visas en av de
mest hyllade norska ﬁlmerna
på senare tid, Erik Poppes De
osynliga, som är den fristående sista delen i en trilogi.

Filmen hade premiär 2008
och såldes till mer än 40 länder. Det är en historia om ett
brott skildrar händelseförloppet ur två perspektiv, offrets
och förövarens. Det blir ett
gripande kammarspel om försoning – om än inte förlåtelse.
En av Kinas mest framstående regissörer heter Xhang
Yimou. Den 18 februari visar
ﬁlmstudion hans ﬁlm från

1994, Att leva. Det är en gripande ﬁlm om en familjs öde
under Mao tse Tungs revolution, det stora språnget och
kulturrevolutionen, det vill
säga tiden från omkring 1948
till 1960-talet. Filmen ﬁck
inte visas i Kina när den var
klar, men den godkändes för
export.
Den 11 mars visas Clint
Eastwoods ﬁlm från 2008,

Changeling. Filmen är grundad på en verklig historia och
handlar om en kvinna i Los
Angeles på 1920-talet. Hennes son försvinner spårlöst
och hon får ensam kämpa för
att återﬁnna honom eftersom
myndigheterna inte vill ta sig
an fallet.
Den 25 mars blir det animerad ﬁlm, Persepolis. Den är
gjord av Marjane Satrapi, har

självbiograﬁsk bakgrund och
skildrar revolutionen i Iran
1979 genom en ung ﬂickas
ögon. Filmen har vunnit pris
på ﬁlmfestivalerna i både
Cannes och Berlin och nominerades till en Oscar för bästa
animerade ﬁlm.
Säsongen avslutas den 8
april med en underfundig
och charmig komedi, Polisorkestern som kom bort. En

egyptisk polisorkester åker till
Israel för att spela på en invigning men kommer på avvägar.
Filmen är israelisk/fransk.
Filmerna visas i Erskinesalen klockan 19.30. Medlemskort till Filmstudion köper
man utanför bion före föreställningen.



##)!%%!+$&$%
 &(3+-,/4+-
--"#--(!))%--
&3,4#&#)-%-#%+5
#((,--*+&3,#+%&+
,)'%(/+-#&&"$3&*

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

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

Mitt namn är Restylane.Vi
borde träffas! Min Passion:
Att skapa välbeﬁnnande
och naturlig skönhet. Det
är Dig det handlar om!
Jag slätar ut Dina rynkor
och linjer, är skonsam och
naturlig och ger ett mycket
bra resultat! Destination
Stora Blå 20/2!
Vi ses då!

Boka dig på Restylane-dagen!
560 406 00 eller info@salongstorabla.se

kemisk peeling • botox • restylane • massage • fotvård

klippning • slingor/färg • hårförlängning • navelpiercing

• ansiktsbehandlingar • vaxningar • hårborttagning •

• öronhåltagning • kemisk peeling • hårförlängning •

2007 startade biblioteket i
Ekerö en läsecirkel. På grund
av intresse och behov av att
gå olika veckodagar startades
ytterligare en cirkel i våras.
– För närvarande är det sju
deltagare i den ena cirkeln
och fem i den andra. Vi träffas cirka en gång i månaden
under terminerna, men läser
även böcker över jul- och
sommarlov, berättar bibliotekarie Åsa Sjöberg som leder
en av cirklarna.
I en av grupperna där alla
läser samma bok köper deltagarna sina böcker. För att

,#%%#$,'(& !$+$#  

det inte ska bli för kostsamt
väljer man därför böcker som
ﬁnns i pocketupplaga. I den
andra cirkeln kan det vara så
att man läser olika böcker av
en författare.
– Det är mycket lust och

glädje och alla gör nya upptäckter av författare och
böcker som de kanske inte
skulle ha läst annars, säger
Åsa Sjöberg.
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Författare till boken är Catherine Lagercrantz. Genom
hennes far, Carl Murray född
på Lovö, är hon släkt med
Grills, Thams och Tamms.
Då hennes man och tillika
brylling, Jacob Lagercrantz,
blev slottsfogde ﬂyttade de

gercrantz med entusiasm engagerat sig i den lokala Röda
Korskretsen och startade en
så kallad ”kupaverksamhet” i
Drottningholms växthus.
1997 gav Catherine Lagercrantz ut Anna Johanna
Grills” Resedagbok från England 1788”.” Tamms på Österbybruk” ges ut på förlaget
Atremi.
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från Lidingö till Drottningholm. Där har Catherine La-
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| 50 år sedan
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Att duka ett vackert bord
var en konst som rönte stor
uppskattning för femtio år
sedan. Ekerö husmodersförening studiecirkel ”Kvinna i
dagens samhälle” ägnade sitt
första sammanträde i januari
1960 åt just ämnet dukning
och servering och diskussionen blev mycket givande och
inspirerande när kursdeltagarna samtalade om egna
erfarenheter.
Redan vid nästa kurstillfälle ﬁck deltagarna visa
prov på vad de lärt sig när
en uppvisning anordnades.
Fruarna Hilda Åkerberg och
Kerstin Westling ﬁck genom
lottdragning svara för dukning, vilket de gjorde med
den äran. Lotten uppfordrade
sedan fru Irma Hultgren att
servera och det visade sig att
hon visste det mesta om hur
man gör detta enligt konstens
alla regler. Ett par gäster ﬁck
sedan låtsas äta medan övriga
kursdeltagare svarade för taffelmusik genom att sjunga

”Fjäriln vingad…”. ”Damerna som deltagit i kursen har
visat ett föredömligt intresse
för studiearbetet” konstaterar Mälaröarnas Nyheter och
drar slutsatsen att det ökade
intresset för kursverksamhet
som konstaterats runt om
i Stockholmsområdet kan
härledas till TV-tablån: ”de
svaga TV-programmen har
varit studieorganisationerna
till mycket god hjälp”.
=i_fgge`e^jm`jhåller tren-

den med ökat intresse för
studiecirklar i sig för Medborgarskolan som i början av
året annonserar nya intressanta kurser för terminen.
Bland annat antas många
kvinnliga ungdomar intressera sig för den ”charmkurs”
som ”unga fröken Eva”
håller i. Olika specialister
kommer under kursens gång
att demonstrera, ge råd och
föreläsa om hår- och skönhetsvård, kläder och deras
skötsel, hygien, hållning och
mycket mer.
Om ämnet ”charm” kan
tänkas intressera främst unga
kvinnor i början av 1960,
ﬁnns en kurs i modellbygge
och modellﬂygstudier som
riktar sig främst till de unga
herrarna för att erbjuda förströelse även för dem.
Skå IK:s motionsgymnastik för damer drar också

igång i slutet av januari i
Skå skola. Som tidigare sker
gymnastiken under ledning
av fru Ulla Lindgren.
Likaså öppnar de kyrkliga
syföreningarna Ekerö upp
verksamheten för året och
Färingsös systugor annonserar om att de öppnar för
säsongen.
Under det kommande året
kan vi också läsa att inte mindre än fyra adelsöbor kommer att ﬁra sin 80-årsdag.
Först ut är hemmansägare
Josef Brodin som uppmärksammas med en längre text i
tidningen inför bemärkelsedagen. Där kan man läsa om
att han i unga år drabbades
av äventyrslystnad vilken
förde honom ända bort till
Amerika.

 


 EASY CLEAN
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hand så småningom och han
återvände till fädernegården
i Gredby på Adelsö där han
”redde sig sitt stadiga bo
med sin trogna livskamrat”.
Trots saknaden efter henne
när hon nyligen gick bort
”spelar ögonen fortfarande
oförminskat av den humoristiska glimten och förrådet
av skämtsamma anekdoter
och muntra episoder är i gott
behåll. Man har aldrig tråkigt
i den käre Josef Brodins
sällskap”.
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EKERÖ FÄRGLAGER

Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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Ungdomskulturstipendium
2010
Föreslå en kandidat eller
ansök själv
Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium
riktar sig till dig som vill fördjupa dig
inom konst, musik, litteratur, teater, foto,
film, video, dans, konsthantverk, kulturmiljö eller som något sätt har bidragit till
kulturlivets utveckling. Stipendiet är på
20 000 kr.
Läs mer på kommunens hemsida www.ekero.se
Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat
skall lämnas till:
Ekerö Kommun, kulturnämnden,
Box 205, 178 23 Ekerö.
Du kan även maila in din ansökan till:
kulturnamnden@ekero.se
Information om stipendiet kan fås av Ida
Malmborg, telefon 08-560 391 49
Sista ansökningsdag är den 15 februari
2010

Mälaröcentern
kjell-erik.borjesson@comhem.se
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Ekerö kommuns

Centerpartiet på Mälaröarna har
sedan 70-talet kämpat emot en traﬁkled genom/under Mälaröarna.
Vi har i alla sammanhang där det
varit möjligt reserverat oss mot en
ny traﬁkled genom Lovöns kulturlandskap. Vi har krävt att andra
alternativ ska utredas men inte
fått gehör för detta. Nu närmar
sig Förbifart Stockholm med stora
steg. Vi kommer att fortsätta att
göra allt vad vi kan för att mildra
effekterna av Förbifarten. Parallellt
med detta vill vi se en utbyggnad
av kollektivtraﬁken, ﬂer vattenvägar och i ett första skede reversibla körbanor på Ekerövägen mot
Brommaplan. Vi ser gärna dig
som medlem för ett fortsatt aktivt
motstånd till Förbifarten.
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Vårt nyårslöfte
till Mälaröborna

Im\e iXjbXi m\i `j\e  <e jfc`^ aXelXi`[X^ j^j kp[c`^X Y\m`j ]i
Xkk im\e kX^`k j`^ \e ce^gifd\eX[ m\i `j\e d\ccXe >ccjkX fZ_
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Ekerö Bildbyrå
Erbjuder bilder
med inriktning på
mälarömotiv
och miljöer
www.ekerobildbyra.se
www.ekeröbildbyrå.se

Kulturstipendium 2010
Ekerö kommuns kulturstipendium har som syfte att stödja förtjänstfulla insatser inom alla områden av kulturell
verksamhet. Kulturstipendiet utdelas till personer eller till
organisationer och sammanslutningar som är bosatta
respektive verksamma inom Ekerö kommun eller har
annan särskild anknytning till kommunen.
Stipendiesumman för 2010 är 20 000 kr.
Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiater
skall lämnas till Ekerö Kommun, kulturnämnden,
Box 205, 178 23 Ekerö eller kulturnamden@ekero.se
senast den 15 februari 2010 Ansökan skall innehålla
de handlingar som sökanden eller förslagsställaren
önskar åberopa.
Upplysningar lämnas av Elisabet Lunde, telefon
08-560 39 337 eller elisabet.lunde@ekero.se

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'*?6CJ6G>'%&%
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M

en jag har efter hand blivit allt försiktigare när jag själv
kör bilen till och från mitt idylliska ställe och möter
de inte sällan unga och ovana ryttarna. Jag började
med att sakta ner och hålla ut på vägkanten. Nu har jag
gått in för att stanna, stänga av motorn och luta mig tillbaka en stund
medan ekipaget passerar. Jag ska förklara varför.
Har ni hört talas om den juridiska regel som stadgar att en hundägare har ”strikt ansvar”? Det betyder att vad hunden än tar sig för,
är ägaren ansvarig för följderna. Jag trodde länge att samma sak gällde
ryttare och häst. Men här är det i stort sett tvärtom, bilföraren har i
det närmaste strikt ansvar i förhållande till häst och ryttare.
Visserligen har en ryttare, eller för all del även den som kör häst
och vagn, skyldighet att hålla till höger och vara allmänt försiktig
som varje annan trafikant och kunna stanna om det behövs. Men
anta nu att mötet med bilen råkar skrämma hästen. Eller, kanske, att
ryttaren av någon annan anledning förlorar kontrollen med min bil
i närheten. Vad som helst kan bli följden. Ryttaren kan bli avkastad
och skada sig, hästen kan skada sig. Och en häst som stegrar sig kan
landa på motorhuven med välskodda hovar och buckla till plåten
rejält. För att inte tala om ännu värre.
Jag ska inte ge mig in på att förklara alla de ganska krångliga regler
som gäller försäkringar och bilistens respektive ryttarens juridiska
ansvar, så jag frågade juristen Tomas Hansson på försäkringsbolaget
Agria om hur det ligger till. I korthet är det
skillnader mellan ersättning för personskada
(gäller ryttaren och bilföraren samt passagerare) respektive sakskada (gäller hästen och
bilen). Det är när det gäller sakskada som
det blir krångligt. Då gäller inte det vi är vana
vid från skador vid en krock mellan bilar, att
trafikförsäkringen täcker skador på motpartens bil och vagnskadeförsäkringen (om man
har en sådan) på den egna bilen. Är det en sammanstötning mellan
bil och häst som kanske resulterar i skador på både häst, ryttare och
den egna bilen så gäller visserligen trafikförsäkringen för skadorna på
hästen och ryttaren eftersom det är en skada till följd av trafik. Principen om närmast ”strikt ansvar” för skadorna på hästen och ryttaren
gäller, bilisten anses i princip vara ansvarig och ersättning betalas från
trafikförsäkringen.
Men är det skador på den egna bilen fungerar inte trafikförsäkringen. Då måste bilisten ha vagnskadeförsäkring eller kunna visa att
ryttaren har orsakat skadan genom vårdslöshet. I så fall är ryttaren
alltså skadeståndsskyldig för skadorna på bilen. Då får man hoppas
att ryttaren har en ansvarsförsäkring. Dessbättre kan ersättningen
till ryttare (och häst) jämkas om ryttaren varit grovt oaktsam eller
rentav vållande. Men det är inte så lätt att bevisa, det brukar vara ont
om vittnen inne på skogsvägarna.
Låt oss anta att hästen av pur förskräckelse gör några språng och
hamnar på min bil, trots att avståndet från början var åtskilliga meter
och bilisten är oskyldig. Om ryttaren kan anses ha varit vållande blir
ansvaret hästägarens och dennes ansvarsförsäkring träder in.
Men är hästägaren oförsäkrad, får man ta till skadeståndslagen och
då bedömer man om ryttaren varit vållande eller oaktsam. Även om
hästägaren har en ansvarsförsäkring görs en ”vållandebedömning”
av försäkringsbolaget, som ersätter om försäkringsbolaget anser ryttaren vara skadeståndsskyldig. Hästägaren eller ryttaren har nämligen inget strikt ansvar!
Och tyvärr finns det inte tillräckligt med det som heter rättspraxis
där man klarlagt hur långt en ryttare kan krävas på skadestånd. Är
det ryttaren som är vållande får man bara hoppas att denne har en
ansvarsförsäkring eller ekonomi nog för att betala en skada.
Kort sagt, stanna en stund vid vägkanten när du möter en ryttare
och häst, slå av bilmotorn, lägg armarna i kors och titta på den vackra
utsikten. Då är du på så säker sida som möjligt. Trevligare blir det
också i mötet mellan ryttare och bilist. Och till ryttarna säger jag: ta
det extra försiktigt och använd gärna någon extra belysning om ni
rider i mörkret!
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Nytt år och
400 härliga kurser
Brudvals, sota själv, foto, konst, design, trädgård, antikskola, hund,
jägarskola, utﬂykter, språk, författaraftnar, teater- och skrivarkurser,
dans, musik, data och mycket mer. Du har massor av roliga och lärorika
kurser och utﬂykter att välja på i vårt nya kursprogram.
På Mälaröarna startar följande kurser nu:
■ Svetskurser med Yngve Nordmark, tis- och torsdagar – start 12 januari
■ Tapetserarkurs tisdagar dag och kväll – start 26 januari
■ Måleri dagtid med Inga Bandelin – start 28 januari
■ Tapetserarkurser varannan söndag – start 31 januari
■ Jägarskolan med Hasse Svensson – start 10 februari
■ Damernas Detektivbyrå konversation på engelska – start 15 februari
■ Trädgårdsdesign och växtval
med Emily Wade och Håkan Blanck
– start 8 mars
Vi tänker på miljön och trycker därför
450 000 färre kursprogram i år.
Istället hittar du allt på vår hemsida
www.studieframjandet.se/ekero
eller www.studieframjandet.se/
stockholm eller ring och beställ en
egen papperskopia på 08-555 352 00.

Anmäl dig redan idag!
Studiefrämjandet Mälaröarna

Vi byter ägare...
Total utförsäljning

50 %

på allt i butiken!
Välkommen att fynda!

WIKING
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Wiking Herrekipering, Ekerö Centrum. Tel 08-560 336 62
Mån-fre kl 10-18.30, lör kl 10-15
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Bemanna Ekerö arbetsförmedling
Ekerö arbetsförmedling är en
obemannad mycket torftigt
inredd lokal i baracken vid kommunhuset. Arbetsförmedlingen
delar lokalen med Ekerö Rehab.
Som mottagare av arbetssökande
är Ekerö arbetsförmedlingen
en ren provokation. För oss förstörde den julen, för andra kan
den äventyra inträdet på arbetsmarknaden.
Tio minuter över tio dagen före
julafton besökte min dotter,
som just blivit arbetslös, Ekerö
Arbetsförmedling. Hon hade per
telefon med AFs kundtjänst fått
uppmaning att anmäla sig där. Stor
förvåning när hon upptäckte att
arbetsförmedlingen är helt obemannad och inhyst i en del av en torftigt

inredd lokal. I lokalen ﬁnns lite
anslag, några datorer och en telefon
till kundtjänst som man uppmanas
använda om man vill ha en personlig
kontakt. Dottern behövde få en kontakt för att kunna få a-kasseersättning
så hon lyfte luren. Det var upptaget.
Nytt försök och då var det en telefonsvarare som sade att det var överbelastat. Efter ett stort antal försök, som
ömsom gav upptagetton ömsom
telefonsvarare, ringde hon på sin
egen mobiltelefon till kundtjänst och
bad att en förmedlare skulle höra av
sig. Många hade antagligen gett upp
redan här.
Efter lite turer fram och tillbaka
ﬁck hon till slut kontakt med en
förmedlare som sade att det i lokalen
skulle ﬁnnas en TV-skärm där hon
personligen skulle kunna anmäla sitt

besök. Hon letade. Ingen TV-skärm
syntes. Efter mycket letande hittade
hon dörren till ett litet rum utan
skyltar där det på väggen fanns en
mörk TV- skärm bakom en glasruta.
Hon hade fortfarande kontakt med
arbetsförmedlaren via sin mobil.
Han uppmanade henne att lyfta
luren som fanns på skrivbordet. Där
fanns ingen lur på skrivbordet, ingen
annan stans heller i det lilla rummet.
TV-kontakten fungerade således
inte. Arbetsförmedlaren i luren sade
att den varit felanmäld men att den
nu skulle fungera. Att den inte fungerade kunde han ”inte tro på”.
Dottern måste ha en personlig kontakt med en förmedlare så
hennes enda alternativ var nu att åka
in till arbetsförmedlingen i Solna.
Den ligger i ett industriområde så

<ak`cck\kXkkbfdY`e\iX[`d$fZ__Xcmcalj
¢¢¢¢

I<GC@B

Läser insändaren, signatur
Lasse Carlsson, Adelsö, om
dennes funderingar kring de
nya hastighetsbegränsningarna på Adelsö-Munsö.
Carlson menar att sänkningen till 80 km/h inte är
så lyckad. Kanske är det en
”vanesak”, men jag menar
att principen att sänka hastigheten är bra. I praktiken
lär folk ändå köra i cirka 90

och 50 utanför Munsö skola,
men som sagt vi bör sänka
hastigheten till förmån för
säkerheten.
Jag har, det senaste året,
börjat jobba ute på Adelsö
och jag förvånar mig över att
så påfallande många bilförare
inte känner till vilken frontbelysning man ska ha på sitt
fordon. De kan ju tyckas
häftigt med ﬂera ljuspunkter,
men det är dock inte tillåtet.
Enligt Fordonskungörel-

sen i Nya traﬁkförordningen
så stadgar lagtexten att
halvljus inte får kombineras
med annat ljus. Skulle du
till äventyrs vilja köra med
exempelvis dimljus så får
det vara istället för halvljus
och alltså inte i kombination
med detta.

¿K@CC;<FDKvEBJ8DD8

Jag skulle vilja ge dagens ros till de omtänksamma och
underbara personer som hjälpte mig upp när jag kört
ner i diket vid infarten till Mälarö Djur och Fritid den
4 januari. Utan er hade jag säkert suttit kvar där än.
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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER

Öppna grupper finns
för barn 3-6 år
Lördagar 13 till 15
halvtimmesvis
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Välkomna!

Det finns även ett fåtal platser kvar i övriga grupper

Vid köp av 3,5-4 kg Royal Canin torrfoder
medföljer 1 st 12-pack våtfoder på köpet
(Gäller så länge butikens lager räcker och endast på märkta
säckar.)

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

NISSAN Qashqai kampanj!
Vinterhjul ingår till
begagnade Qashqai
Finansiering till
1,99 % ränta
Bil:

Års Utrustning

Förr

Just nu!

CHE 183 2,0 Tekna
MNO 628 2,0 Tekna
MNO 629 2,0 Tekna
HSO 083 2,0 Tekna
HYL 564 2,0 Tekna
JNA 845 2,0 Acent
JBC 301 2,0 Acent
LAR 310 2,0 Acent

-08
-08
-08
-08
-08
-09
-09
-08

209 000
204 000
204 000
204 000
204 000
195 000
195 000
195 000

199
194
194
194
194
184
184
194

Acc, glastak, läder, xenon, silver
Acc, glastak, xenon, silver
Acc, glastak, xenon, gråmet
Acc, glastak, xenon, silver
Acc, glastak, xenon, svart
Acc, farth, CD-stereo, silver
Acc, farth, CD-stereo, silver
Acc, farth, CD-stereo, svart

¢¢ ;8><EJIFJ
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KNATTERIDNING

Boka gratis
provlektion

ÆPmfee\Af_Xejjfe#<b\i

('''$kXZb
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Nu kör vi igång
vårens populära

Våtfoder
Våtfoder
på
tillköpet
katt

det är inte helt lätt att ta sig dit med
offentliga kommunikationer. Väl där
var mottagandet bra, men då hade
nästan hela dagen gått och mycket
tårar fällts.
Hur kan en arbetsförmedling fungera så? Hur kan vi tro att ungdomar
ska komma i jobb när de möts av
detta?
Bemanna arbetsförmedlingen!
Arbetssökande kan inte mötas av
denna opersonliga torftiga arbetsförmedling där redskapen är trasiga,
telefonkontakterna inte fungerar och
man bemöts av en misstro när man
äntligen får kontakt. Är detta arbetslinjen?

D

tyck!
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Bromma
DIN LOKALA NISSAN ÅTERFÖRSÄLJARE
MOBILITY MOTORS AB, Ulvsundavägen 112, Tel verkstad 08-546 328 00

För ytterligare info
www.skaridcenter.se
Tel: 070-660 99 90
Skå Ridcenter AB
Eneby Gård, 179 75 Skå

Skå Ridcenter

MASKINUTHYRNING
Tradition – Kvalitet – Kunskap

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Ring Lena Holst 070-582 41 32
eller Stig Marklund 070-672 4141
Kom gärna till vårt möte
söndagen den 7 februari
kl 14.00-17.00

www.mgrental.se

08-560 247 80

Vi har utökat
I dag kan vi erbjuda:
Miljöbilar, Storbil 6 pass,
Minibuss 8 pass, Rullstolsbuss,
Budbilar, Bil med bilbarnstol
för alla åldrar
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Vill uttrycka min och ﬂera
föräldrars besvikelse över att
vissa handlare på Mälaröarna
envisas med att sälja tändare
till barn och ungdomar. Detta
trots att personal från skolor
bett dem att inte göra det.
Bland annat har det funnits
tändare med en prislapp på
fem kronor! Tändargasen kan
missbrukas.
På polisens hemsida
står bland annat: Polismyndigheten vill uppmärksamma
butikspersonal och föräldrar
på den ökande trenden bland
ungdomar att sniffa drivgaser från sprejburkar. Även
sniffning av bensin och gas
från tändare förekommer.
Flera butiker i länet har på
eget initiativ redan tagit sitt
ansvar genom att stoppa försäljningen av sprejer till ungdomar. Drivgasen i sprejburkarna, butan eller propan, ger
det rus, den ”vimsighet” ungdomarna eftersträvar, men de

är sällan medvetna om den
allvarliga risk de utsätter sig
för. Dödsfall har förekommit
bland ungdomar som ”glejdat” eller ”båffat” som det
kallas. Vid inandning av cigarettändargas eller drivgaser i
sprejer ses symtom som yrsel,
huvudvärk, slöhet samt vid
höga halter medvetslöshet.
En plötslig allvarlig hjärtpåverkan kan uppstå. Dessutom
ﬁnns risk för syrebrist då
ämnena i gasen tränger undan
syret i inandningsluften.
Intensiv inandning (sniffning) kan innebära livsfara.
Vid telefonkontakt med en
av handlarna idag, fredag den
11 december så ﬁck jag svaret
att nu är de tändarna som man
låtit barnen köpa slut, och
man kommer inte att köpa in
ﬂer. Kan man verkligen lita
på det?
ÆFifc`^
ki\YXiejdXddX

GcXe\iXfZ_biYkki\
Varje år blir jag lika fascinerad
över hur mycket avåkningar
det blir på öarna när snön
kommer. Kan det vara så att
det fortfarande ﬁnns folk som
inte förstår att man inte kan
köra hur fort som helst när
det har kommit snö? Planera
bättre, jag menar hur svårt kan
det vara att kliva upp 10 minuter tidigare på morgonen för
att slippa stressen. Förstår ni

att oftast är det bara 10 minuter som behövs för att det är
bara 2 minuter du tjänar på att
köra 90 km/h (eller i vissa fall
ännu fortare) in till Bromma.
Är olyckan framme har ni
kanske gått miste om resten
av ert liv, eller ännu värre
någon annans. Gott nytt år till
alla och snälla kör försiktigt
ÆDm_:XifcX

| tyck!
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Birkaskolan – Mälaröarnas Montessoriskola

BpibXej
Õpbk`e^gfc`k`b
Inför Gud och vår församling
är vi alla lika. Även de ﬂyktingbarn, som kommer till
vårt land Sverige, är lika inför
Gud! Låt barnen komma till
mig sade Jesus, dock ej till
Ekerö kommun där är de icke
välkomna! Om så bara fem
barn. Att Svenska kyrkan
har svårigheter att behålla
sina medlemmar beror på
attityder och förlegad syn
och urvattnad empati, för
de svagaste i samhället. Flera
politiskt förtroendevalda
i Ekerö kyrka och Färingsö
församling har visat vad de
står i ﬂyktingfrågan, inga barn
till Ekerö. Humanitet och ren
medmänsklighet lyser med
sin frånvaro. Inför kyrkovalet
hösten 2009, kom jag som
kristen att ställas inför ett val
där min tro på en bättre värld,
genom mitt medlemskap i
Svenska kyrkan borde vara
självklart !
Men mitt självklara val
byttes till villrådighet, när jag
ser att kandidaterna till kyrkofullmäktige från såväl KD?
som M och C sagt nej till de
fem barnen. Har den kristna
värdegrunden fått vika, för
att undvika en spricka i alliansen?
Glädjande nog ﬁnner man
politiker i alliansen som
röstar som oppositionen efter
sin kristna tro och värdering.

inbjuder till

Lördagen den 30 januari 2010
kl 10.00-13.00
För barn från 1 år -16 år bedriver vi förskola och skola
i Montessorisanda. De yngre barnens (1-5 år) verksamhet
kan ni se i våra lokaler på Närlundavägen 7-9.
Några hundra meter därifrån – på Auroravägen 12 – visar vi
vår grundskola med verksamhet från förskoleklass till år 9.
Du får möjlighet att följa barnen i deras arbete,
träffa både lärare och föräldrar.
På grundskolan serverar vi kaffe, läsk och hembakt.
Välkommen!

Æ<kkm`cj\k=iXmde^X

D I N T R Y G G H E T – VÅ R T A N S V A R

Centralt belägen med strålande sjöutsikt och egen båtplats – två hus i ett
EKERÖ–SKÄLUDDEN Vid Mälarens vatten med härlig sjöutsikt ligger denna villa på Skäludden. Unik planlösning som gör huset idealiskt för
den stora familjen alternativt som generationsboende. Separat entré till stor företags-/ uthyrningsdel. Totalt 9 rum, varav 6 sovrum samt 3 badrum
och två kök. Utgång till stor altan med utsikt över vattnet. Carport för två bilar. Ca 30 meter till egen båtplats med andel i brygga . Nära Ekerö
centrum och endast 10–15 minuter till Bromma. Boarea: 228 kvm. Byggår: 1980/1989. Pris: 5 900 tkr/bud.

www.fjelkners.se t Alviksvägen 103 & Ängby Torg 6, Bromma t 08-26 86 00

Välkommen till Skäluddsvägen 6B
söndag 7/2 kl. 12.30–13.15
tisdag 9/2 kl. 18.45–19.30

fjelkners
fastighetsmäkleri

MÄLARÖARNAS N   
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Ekerö IKs nya verksamhet Ekerö Saints igång

Sanduddenbo får utmärkelse
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Däckspecialisten!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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TORSDAG 4 FEB.

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD
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FÖRSAMLINGSGÅRD
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SÖNDAG 7 FEB.

HILLESHÖGS KYRKA

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11 Högmässa
Torger Torgerson

Kl. 11 Gudstjänst för
Stora & Små
Gunvor Johnsson
Barnkören
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www.svenskakyrkan.se/faringso

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.

nyheter
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* 9 november 1923
har avlidit i sitt hem
Nyckelby, Ekerö
9 december 2009
LARS och GUNILLA
Dennis Jenny
Det kom en dag en stilla vind
Som smekte ömt Din trötta
kind
Liksom ett ljus som blåstes ut
Din levnadsdag har nått sitt
slut.
________________________
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Eftersom varje människa är unik
tror vi att även det sista avskedet
måste vara det. Tillsammans med
en av våra erfarna rådgivare
utformar vi begravningen med
omtanke i minsta detalj. Därför
blir det också lite personligare.
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Mårten
Nordqvist

ASTRID
KENNETH CHRISTINA
Christian
THOMAS KICKI
Estelle
Miranda
Övrig släkt och vänner
Det är något bortom bergen,
bortom blommorna
och sången
D. Andersson

Trots all sorg och alla tårar,
så vill vi tacka er för den fina
stund som ni tillförde till

Els-Marie med familj

alfa

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

* 15 november 1918
✝ 9 januari 2010

Begravning äger rum
5 februari kl. 11.00 i Munsö
kyrka. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i församlingshemmet. Osa. till Fondkistan
Solna 08-637 00 00
senast 29 januari .

begravning och minnesstund.
Det blev en solig och vacker
vinterdag för oss att minnas.

Ny adress

Vår älskade

________________________

Sven-Olofs

9f8ime#<b\i#Xmc\[[\e
,[\Z\dY\i`\ec[\iXm
.+i%

CXij?\ei`bJcc\#<b\i#
Xmc\[[\e)*[\Z\dY\i`\e
c[\iXm-0i%

Jordfästningen har ägt rum

 !

I\[Xbk`fe

8;I<JJ

Gunnar
Svensson

DXi`XK\i\j`X>ljkXmjjfe#
<b\i#Xmc\[[\e)aXelXi``
\ec[\iXm0-i%

8^e\kXCfl`j\A\iij#
<b\i#Xmc\[[\e,aXelXi``
\ec[\iXm+,i%

Vår älskade

( ' 

<i`bMXc]i`[<e^cle[#<b\i#
Xmc\[[\e)-[\Z\dY\i`\e
c[\iXm/*i%

8eeX<l^\e`X8ifejjfe#
<b\i#Xmc\[[\e)([\Z\d$
Y\i`\ec[\iXm/*i%

MÅNDAG 1 FEB.
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

SÖNDAG 31 JAN.

?aikc`^X
^iXklcXk`f$
e\ik`cc9f
Cle[bm`jk
g/'$ij$
[X^\e0&(
]ie]Xd`ca
fZ_YXie$
YXie%

=Xd`ca\Xeefej\iX>I8K@J
DXo(''k\Zb\e`ebcYcXebjk\^jXdk\mag\^Y`c[%
GlYc`Z\i`e^jb\i`klifi[e`e^fZ_`deXmlkipdd\%
=iYiccfgj$fZ_[[jXeefej\i#Y\^igi`jc`jkX%
Jb`ZbXk`cc]Xd`ca7dXcXifXieXjep_\k\i%j\

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

TORSDAG 28 JAN.

>iXkk`j
<i`b0i
.[\Z\d$
Y\i%BiXdXi
]iedXd$
dX#gXggX#
<`eXi#dfi$
dfifZ_
dfi]Xi%

B\ijk`eJfÔXE`cjjfe#
<b\i#Xmc\[[\e)-[\Z\d$
Y\i`\ec[\iXm0-i%

Tillbehör
till datorn?

Christin Lindqvist
Jur Kand.

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




   
     
  


 

Färgutskrifter

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

Koppla
upp till
Internet?

Virus i
datorn?

Har datorn
blivit slö?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Läs MN på nätet
malaro.com

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
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KXZb]iXcclggmXbke`e^`
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<kkakk\kXZbk`cc[\eg\ijfe
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www.malaro.com/mn
Bärbar eller
stationär
dator?

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

Bredband,
är det något
för mig?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

MOBILITY MOTORS BROMMA

– DIN LOKALA NISSAN
ÅTERFÖRSÄLJARE
NISSAN MICRA
FRÅN 121,690 kr
Luftkonditionering AC
Perkeringssensor bak
Radio/CD, Bluetooth® och MP3-uttag
Nyckelfritt låssystem
Hastighetsvarnare
Beroende på modell.

NISSAN NOTE
FRÅN 134,200 kr
6 krockkuddar med ESP
Radio/CD, Bluetooth® med MP3-uttag
Skjutbart baksäte med uppfällbara
ryggstödsbord
Flexi-board mångsidig golvskiva i
bagageutrymmet
Nu också 1.5 dCi
Beroende på modell.

NISSAN QASHQAI
FRÅN 179,900 kr

Birger Nygell till minne
<B<I{sAtt planera och
utveckla ett samhälle sker
inte av en slump. Bakom
det färdiga resultatet ﬁnns
tankar, idéer och visioner samt kanske framför
allt en vilja och ett djupt
engagemang att driva på i
en positiv utveckling. Allt
detta stod arkitekten och
ekeröbon Birger Nygell
för. Och nu har Birger gått
ur tiden – den 27 november 2009 i en ålder av 87 år.
Men hans insatser kommer
att prägla många människors
boendemiljö och vardag för
lång tid framåt genom de tusentals lägenheter som Birger
ritat från Östersund i norr
till Lund i söder, under sin
arkitektverksamhet. Birger
var också synnerligen aktiv
i Ekerö för att utveckla vårt
samhälle genom att skapa det
goda boendet i god miljö, som
alla hade råd med. En av hans
hjärtefrågor var att bostäderna
skulle ge förutsättningar för
gemenskap mellan människor och bryggor mellan generationerna.
Besökande och vi boende
på Ekerö har all anledning att
fråga oss hur det idag kunde ha
sett ut på Jungfrusundsåsen?
Skulle det ha varit det frilufts- och rekreationsområde
som vi tar för givet? Det är lätt
att glömma att naturområdet
kring 1970 var hotat av bebyggelse. Vi var många som
då framgångsrikt engagerade
oss i kampen för bevarandet
av Jungfrusundsåsen och det i

mycket stor utsträckning tack
vare Birgers engagemang och
inspiration!
Även i utformandet av
Ekerö centrum och dess nuvarande placering kom Birger
att spela en avgörande och
pådrivande roll. Det var inte
självklart att centrum skulle
hamna där det nu ligger och
det togs också politiskt beslut
om ett centrum skulle byggas
på gärdet framför Ekebyhovshusen. Men Birger slogs för en
mer visionär placering och en
levande social miljö, där människor också kunde bo och
mötas och inte bara göra sina
inköp eller uträtta ärenden.
Birgers insats skedde denna
gång lite mer i skymundan,
men i nära samarbete med sin
gode vän arkitekten Ralph Erskine.
Ekerö hade (och har) en
stark övervikt av egnahemsboende och Birger arbetade
hårt för även hyres- och bostadsrätter. Ett exempel på
detta blev området Björkudden – Ekerös första bostadsrättsförening.
Birger
påverkade även bebyggelsen
i Ekebyhov, som uppfördes
med hyres- och bostadsrätter.
Att livsmiljö och kultur går
hand i hand var för Birger en
självklarhet och förutom ett
engagemang i kulturnämnden under en period, var
kampen för att behålla och
utveckla Ekebyhovs slott i
kommuninnevånarnas ägo
centralt för honom. Utförsäljning och privata affärsintressen skulle inte få äventyra en

samlingsplats för samvaro och
kulturupplevelser för alla.
Även det nybyggda Sandudden i Träkvista har med
stor säkerhet påverkats av Birger visioner och tankar. Denna gång genom ett ﬂerårigt
studiecirkelarbete med åtskilliga av oss ekeröbor delaktiga.
Ett idéarbete som präglades av
social tänkande, där ingenting
var omöjligt och ledstjärnan
var: ”Att bo är en aktivitet”.
Konkreta förslag presenterades löpande för en bredare
allmänhet bland annat genom
artiklar i lokalpress och olika
skrifter. Även i ett ”caféprogram” på TV ﬁck Birger och
några cirkeldeltagare möjlighet att presentera sina idéer.
Birger sökte ständigt goda
exempel för hur en social
samvaro skulle kunna utvecklas och slogs för det. Men
samtidigt var han alltid mån
om att involvera och samspela med människor med andra
erfarenheter och bakgrund.
Birger var alltid inspirerande
och generös i tankar och uppmuntran.
Birger har lämnat oss med
många starka upplevelser och
ljusa minnen. Hans närmast
anhöriga är hustrun Gudrun
och barnen Mats och Joanna
med familjer. Men vi, hans
många vänner, har fått uppleva en närhet och ett kamratskap som vi känner mycket
stor tacksamhet för.
={IMvEE<IE8
A8E9PJKI{D
JM<E$wB<FCF=JJFE

6 krockkuddar med ESP
Panoramaglastak
Bluetooth® Handsfee-kompatibilitet
2-zoners klimatanläggning ACC
All-Mode 4x4
Beroende på modell.

Rensning av lager, passa på och
gör ett klipp på helt nya bilar!
1 st Nissan Pixo (Miljöbil) Inkl vinterhjul 111 800:1 st Nissan Pixo Automat inkl Vinterhjul 125 900:2 st Nissan Note 1,4 Visia Inkl Vinterhjul och Metallic. NU! 127 900:Ordinarie pris: 146 200:-

2 st Nissan Note 1,6 Visia Automat inkl Vinterhjul och Metallic. NU! 146 600:Ordinarie Pris: 164 200:-

1 st Nissan Qashqai Tekna 2,0 DCI Inkl Navigation och Metallic. NU! 248 900:Ordinarie Pris: 271 500:-

1 st Nissan Qashqai + 2 Acenta inkl Backsensorer och Metallic. NU 212 900:Ordinarie Pris: 231 500:-

Finansiera till 1,99% Ränta!
Detta går EJ och kombinera med andra kampanjer.
Gäller endast bilar på lager.

MOBILITY MOTORS BROMMA
– DIN LOKALA NISSAN ÅTERFÖRSÄLJARE
MOBILITY MOTORS AB, Ulvsundavägen 112, Tel: 08-540 328 00, www.mbil.se

❒

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

www.miljobuss.se
Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!

Jag behöver
någon att
prata datorer
med!
Ring

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

Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'*?6CJ6G>'%&%

<kkXekXcd`e[i\Yie[\i
fZ_\ed`jj_Xe[cX[Z_Xl]]i
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXidfZ_ hink på Fållvägen, Ekerö, och bränner
Xedce`e^Xijfd`ebfdd`kk`cc<b\i hål i en altan.
eigfc`jfZ_J[\ikiejYiXe[]ijmXi
,A8EL8I@sPå Plogvägen, Ekerö, sanele[\i[\j\eXjk\kmm\ZbfieX%
rar räddningstjänsten ett dieselläckage.
+A8EL8I@sEn glödbrand uppstår i en ;dWdcbWdecd[Ziahfd_d]_daec-

¢¢¢¢

¢¢¢¢

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

Damklippning ................................................. 310:Slingor + Klippning ............................... 740:Permanent + Klippning ................... 780:Färgning + Klippning .......................... 770:VI HAR LEDIGA RUM ATT HYRA UT!

Kattis Klippotek/Hälsokällan
Pråmvägen 4a innergården, alldeles intill Ekerö C
Tel 560 357 16, mobil 0704-53 96 62
Ring för tidsbokning kl 9-20! Välkomna Kattis!

CL>EALC?<C>@<B<I{BFDDLE

?\cXalc$fZ_epij_\c^\e_XimXi`kfmXec`^kcl^egDcXiXieXk`cc^c[a\]iY[\
gfc`j\efZ_`emeXieX%
Æ;\k_Xi`ek\mXi`ke^iXepX`eiXggfik\iX[\m`ccX`eYifkkm\i_lml[kX^\k
j\[XeDcXiXieXjEp_\k\ijbi\mfd[\ej\eXjk\m^\e%
;\k]im`k`ccjkfi[\c
k`ccjbi`mX[\emc]le^\iXe[\^iXeejXdm\ibXefZ_XkkdXe_acgjkXkkk`kkXk`cc
mXiXe[iXjYfjk[\i%
;\kbXccXm[i\k_Xijb\ikfZbjY`[iX^`k#j^\iDfe`bX
K_fie#<b\ieigfc`j%
@ek\_\cc\i_Xi[\kmXi`ke^iXjkii\fifc`^_\k\iYcXe[le^[fdXieX\cc\ie^iX
jkii\Y\bpdd\iiiXe[\kiX]`b\e%
Æ
M`_Xi_X]k_acg]ie_lml[gfc`jjkXk`fe\ed\[kiX]`bm\imXbe`e^le[\i
jacmXalc$fZ_epij_\c^\e#m`cb\k_XiY`[iX^`kk`ccXkk[\kmXi`kcl^ek#j^\iDfe`bX
K_fie%
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M`[ijjb`]k\kk`ccki[[\
KfddpJk`\ie\icXekqjfdepZ_\]]i<b\ieigfc`j[`$
jki`bk%
?Xe\]k\iki[\i
8 ee$B i`jk`e> leeXijjfejfdk`[`^Xi\`ee\_X[\kaejk\e
le[\i]\di%
Æ;\kbeejjfd\kkakk\jgeeXe[\fdi[\Xkk]XiY\kX`fZ_]iXd]iXcck
j\iaX^]iXd\dfkXkk]lkm\ZbcXjXdXiY\k\kd\[bfddle\efZ_`emeXieX%

D`eXdY`k`feiXkk<b\ijbXmXiX\eYiXbfddleXkkYf`#j^\i
Kfddp
Jk`\ie\icXekq%
EidXjkbfdd\i_Xe]ie\ekaejkjfd^ilggZ_\]]ilki\[e`e^j[\c\e_fj
kiX]`bgfc`j\e`
Mjk\ifikfZ__XiYcXe[XeeXkmXi`kXejmXi`^]ilki\[e`e^\eXm\kk
gXi[iXdXk`jbX[[jfcpZbfijfd^kildgm^Xi`bfddle\ele[\ij\eXjk\
i\e%
Æ
AX^_fggXjXkkd`eXkiX]`bblejbXg\ijbXbfddXk`ccepkkX`XiY\k\kd\[aljk
[\kfdi[\k%

M`_Xi\kkjkfikgifYc\dd\[kiX]`b\e#Y[\]ibfddle\efZ_Xcc$
de_\k\e#]fikjkk\i_Xe%

@d`kk\eXmaXelXi`k`ccjXkk\j[\jjlkfdkmmXbXekXgfc`jkaejk\igeigfc`jjkX$
k`fe\em`cb\k^\ipkk\ic`^Xi\]ijkibe`e^`e]i[\kepXi\k%

STOR

Receptionen öppen:
måndag-torsdag kl 10.00-18.00
fredag kl 10.00-14.00

0 A8EL8I@ s ;d c_iijdaj hWjj\obb[h_ij
\h \b`W c[Z j_bb ^klkZfeb_iijWj_ed[d
eY^fWiiW][hWh[d\h\b`Wc[Zj_bbIWdaj
=hWdiWbae^ebcejjW]d_d]$
('A8EL8I@ s D]edh_d][hj_bbfeb_i[d
och berättar att en överförfriskad person
`kij ab_l_j Wl Xkii[d _ ;a[h Y[djhkc$
Feb_i[diechoYa[hkj^_jjWh_dj[l[Z[hbörande.
 ;d oha[iY^Wk\\h Xb_h c_ii^WdZbWZ f
Ekerö.
FEA% G. _IabcdWh[df[hiediec
tankat stationen utan att ha betalat.
((A8EL8I@sRäddningstjänsten släcker
[diaehij[diXhWdZfDehhWAW\l][d"
Ekerö.

(.A8EL8I@s7cXkbWdi[d\h^`bfc[Z
transport av patient till farbar väg av Södertörns brandförsvar.
L_Zubldi";a[h"Xb_h[db]fahZ$
 Kd]ZecWh aWijWh idXebbWh XbWdZWZ[
c[Zij[dl_Z[dXkii^bbfbWjif;a[h$
Epk`ccki[[\eigfc`jZ_\]\eKfddpJk`\ie\icXekqm`ccXkkgfc`jjkXk`fe\ejbXmXiX\egcXkjjfdXccX En bil får skador och föraren gör en anbXebfddXk`cc]iXkk]_acg%
 



=fkf19\e^kAXe[fi]]
cbWdj_bbfeb_i[d$

VÄLLINGBY

Intensivkurser
Handledarkurser
Riskutbildning 1

/A8EL8I@sEn bil tas i beslag på Ekerö
eY^ X_b\hWh[ f ;a[h \h \b`W c[Z j_bb
huvudstationen i Solna på grund av allvarliga förseelser.

(-A8EL8I@sEn GPS försvinner när den
jWffWi_Wdibkjd_d]j_bb[dX_bl_ZAW]][^ebciibejj$

25-31 januari

KÖRKORT

.A8EL8I@s;df[hied_Ij[d^WchWXb_h
beskjuten av ett paintballvapen från en
förbipasserande bil. Personen får krafj_]Wichjeh_Wdi_aj[j$
 IjbZ kh [d X_b ia[h f AW]][^ebc$
Bland annat stjäls kläder och cd-skivor.

(+ A8EL8I@ s ;d ZWc ]bcc[h i_d
^WdZliaW _ \eW`d kjWd\h X_Xb_ej[a[j _
;a[h9 [djhkc$LiaWdhXehjWdh^ed
j[haecc[h[\j[h[db_j[dijkdZ$
J_bbfeb_i[d_daecc[h[dWdcbWdec
[dijbZWlicoYa[dkh[dXeijWZ$
?dXhejjia[h_[jjl_bbW\hhZ_DhbkdZW
under dagtid. Fritidsutrustning stjäls.

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

- A8EL8I@ s Södertörns brandförsvar
rycker ut till en vattenskada på Sten^WchWiaebWd$

(*A8EL8I@sEadZWkd]ZecWh\hijh
en bit av en häck utanför en fastighet i
Ij[d^WchW$

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

Vi gör plats för vårens nyheter

c[hj_bb;a[hdhfeb_i$D]ed^WhaWijWj
iefehXWaec[jjlhc[l[haf;a[h$

! – Begagnade Bilar – !
Från 24.500:- Till 149.500:TESTADE-GARANTI-AVBET
Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

i säkra händer

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

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

PC Akuten

T

Tillbyggnad
Ombyggnad
❒ Nybyggnad
❒ Generalentreprenad
❒ Kvalitetsansvarig
enl PBL – nivå E
❒ Kompetens för
asbestsanering
❒
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AE Einarsson Byggnads AB

Heltid, deltid samt extra
Linjetrafik, skolbuss samt turist& beställningstrafik.
Start och slut, Slagsta och Ekerö
Du har D-behörighet på körkortet
och gärna yrkeskompetensbevis
Hör av dig till Johnny för mer info.

MO

Busschaufför sökes

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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RBU
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

●
●
●
●

¢¢ 9@CLK? PIE@E>

❒

Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!
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HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

¢¢ 9@CJ<IM@:<

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

¢¢ 9@CMwI;
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Köp ditt brandskydd på nätet

Brandskyddsbutiken
08 - 560 354 09

¢¢ 9ILEEJ9FIIE@E>

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

  















Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

 


MÅLARE
Målningsarbeten
och
Tapetsering
Larsas Måleri

  

Målarmästare på Ekerö

  
   
  

Tel: 0708-10 63 69

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

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

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ ={EJK<I

08-560 304 54
070-555 15 08

Trygghet & Kvalitet

Grundat 1921

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

¢¢ >FCMBC@EB<I

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
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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

¢¢ K8O@

Hem till Ekerö
15% billigare taxa
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VÄRMEPUMPAR
VARMVATTENBEREDARE
● VATTENRENING
● GOLVVÄRME
● PUMPAR
● SERVICE & REPARATIONER
● OM- & NYBYGGNADER
●

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag



Binärdata AB






Allt inom städ
 

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

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

¢¢ {MI@>K

¢¢ C8:B<I@E>
Flyttstädning?
Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

¢¢ KIP:B<I@

 !"#$ %& ' !(
  

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

Leif Rickegård

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

¢¢ BFEKFIJD 8K<I@8CD %D ¢¢ JKv; E@E>


  



TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

●

    
 

 


PROFESSIONELL

¢¢ D wC8I<

¢¢ =vI>? 8E; <C

För hem och offentlig miljö

¢¢ <EKI<GI<E8;

Service
l Däck



Plåtreparationer

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik

Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

560 47 111

info@nyplat.se
www.nyplat.se

¢¢ ; 8K8

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

  

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

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Auktoriserad
serviceverkstad för

❒



www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

❒

L O K A L E R

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

Bryggavägen 5, Ekerö

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

❒

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

0XAXFFM@CROK@MDQ
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$XFFKNURfQDMCDM
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L E D I G A

Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp

560 349 30, 528 006 55
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BILUTHYRNING

Ekerö Centrum

¢¢ 8IB@K<BK

¢¢ =8JK@>? <KJJ<IM@:<

| service för dig!

Köksluckor
m.m. lackas!

Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.
Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
Snabb leverans!
Tel 560 244 38
www.micklack.se

0705-94 23 19

Läge för förändring?
VILLOR
EKERÖ GÄLLSTAÖ

EKERÖ NÄRLUNDA

Denna nybyggda villa ligger ett
stenkast från Mälaren med närhet
till såväl Ekerö C som till vacker
natur. Från altanen i söder har du
en strålande sjöutsikt över
båttrafiken in och ut ur Mälaren.
Villan som är i två plan är
arkitektritad med öppen
planlösning i modern stil med
attribut som stora fönsterpartier,
öppen spis & stor altan med pool.
Genomgående har man valt
material med hög kvalitet och
standard, så som bergvärme,
vattenburen golvvärme och
comfort kyla.

Stor nybyggd 1-plans villa med
lugnt läge i centrala Närlunda!
Stilrent, modernt och praktiskt!
Ett härligt hus med ljus, rymd och
en mycket bra planlösning som
passar både äldre och
barnfamiljen. Genomgående ljusa
färger, tuffa fondtapeter,
ljusshakt, vackra ekgolv,
braskamin, kaklade våtrum samt
bastu. Stort altandäck med sol
hela dagen! Fristående garage.
Plan lättskött tomt 943 kvm.
Lugnt bra läge utan
genomfartstrafik och gångavstånd
till flera skolor, buss, bad, Ekerö
C mm.

PRIS 6 975 000 kr/bud.
Parkslingan 27a.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 76885 till 71122

PRIS 5 600 000 kr/bud.
Astrakanvägen 11.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 76243 till 71122

EKERÖ NÄRLUNDA

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ

Centralt o barn/tonårsvänligt! Stor
trevlig villa i bra skick. Soligt o
högt söderläge vid återvändsväg.
Villan har sitt ursprung från 1928
+ är tillbyggd 1962. Idag fördelad
på två boende 5 rok + 3 rok.
Moderna kök, stora fina
sällskapsrum, 4-6 sovrum, 2 bad/
duschrum. Braskamin o
kakelugn. Högt läge ger ingen
insyn o skapar härligt ljus även
vintertid. Bra biytor m
dubbelgarage, tvättstuga o stora
förrådsutrymmen. Två balkonger
o pergola. Trädgårdstomt 1.434
kvm. Gångavstånd till skola,
förskola, mataffär, idrottsplats o
bra busskommunikationer.

En villa på landet utöver det
vanliga! Hög standard, nybyggt,
stilrent, modernt och med
smakfull inredning. Kök och
vardagsrum med öppen
planlösning, ljus och rymd med
5,40 i takhöjd! Exklusiv
köksinredning GeD-kök, stor
matplats, 4 sovrum, allrum, två
kaklade våtrum samt separat
tvättstuga. Stort altandäck o
balkong -bra solläge.
Trädgårdstomt om 924 kvm,
västerläge. Vidbyggt garage med
förråd. Låga driftskostnader,
bergvärme.

VARUDEKLARERAT

8 ROK, CA 220 KVM

6 ROK, 162 KVM

VARUDEKLARERAT

PRIS 4 100 000 kr/bud.
Svartsjö Kungsgård 7.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 75538 till 71122

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

6 ROK, 185 + 30 KVM

PRIS 3 850 000 kr/bud.
Solhemsvägen 11.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 70978 till 71122

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

8 ROK, 265 + 120 KVM

EKERÖ HELGÖ

EKERÖ GRÄSÅKER

FÄRINGSÖ GAMLA STENHAMRA

Med fin sjöutsikt och ogenerat läge på stor lummig
trädgårdstomt gränsande mot hagar ligger detta hus.
Välplanerat med flera sovrum, mysigt loft och nyrenoverat kök.
Låga driftskostnader med bl. a nyligen installerad
bergvärmepump. Garage med förrådsdel samt två friggebodar.

Gavelradhus i bra skick! Med ett mycket bra läge i området
ligger detta omtyckta 2-pl radhus m källare. 3 sovrum, fräscht
kök m matplats, stort ljust v-rum, nyrenoverad wc. I källaren allr/
tonårsr, dusch o bastu samt stora förrådsutrymmen. Två
uteplatser + balkong. Lättskött vacker trädgård. Garage i länga.
Ett mycket omtyckt o barnvänligt område m gångavstånd till
skola (F-9), buss, bad o fina grönområden.

Trevlig 1-plans villa med källare belägen på en av områdets
större trädgårdstomter. 1.538 kvm, plan och med soligt
söderläge. 4 rok (visst modernis.behov) + allrum med öppen
spis. Stort relaxrum -06 med bastu, dusch och bubbelpool.
Bergvärme -07. Braskamin -09. Nära gångavstånd till buss,
bad, skolor, förskolor, mataffär mm.

PRIS 2 875 000 kr/bud.
Bergsrundan 18.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 77773 till 71122

PRIS 2 375 000 kr/bud.
Gräsåkersvägen 9f.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 75386 till 71122

PRIS 2 850 000 kr/bud.
Hemvärnsvägen 6.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 75952 till 71122

5 ROK, 95 KVM

TOMTER

FÄRINGSÖ SKÅ

VILLATOMT, 1160 KVM

4 ROK, 116 +57 KVM

4 ROK, 110 + 90 KVM

BORÄTTER

FÄRINGSÖ
HILLESHÖG

Plan lättbyggd tomt med
söderläge och fri utsikt över
naturmark/hagmark. Endast 15
min från Brommaplan.
Detaljplanerat område och
kommunalt v/a.

VILLATOMT, 2.022 KVM

PRIS 1 350 000 kr/bud.
Enlunda.
SMS:A 70307 till 71122

PRIS 1 125 000 kr/bud.
Viksundsvägen.
SMS:A 73958 till 71122

Sjöutsikt och sjönära läge!
Lättbyggd och relativt plan
villatomt med ett lantligt och
idylliskt läge i Hilleshög invid
Hilleshögviken i Mälaren.
Omtyckt område med villor och
gårdar.

EKERÖ CENTRUM

EKERÖ CENTRUM

Bekvämt boende i välplanerad och ljus lägenhet med balkong i
fritt söderläge. Högst upp i huset, hiss finns. 3 bra sovrum, kök
med matplats, vardagsrum med utgång till balkong samt 2 bad-/
duschrum. Närhet till butiker, vårdcentral, bibliotek,
Tappströmskanalen samt bra busskommunikationer.
Lägenheten är i behov av uppfräschning.

Bra skick och lite sjöutsikt. Mycket trevlig bostadsrättslägenhet
med egen entré. 1 trappa upp och inga grannar ovanför. Det är
en mycket fin lägenhet som totalrenoverats de senaste åren.
Vardagsrummet är ljust med fönster och balkong i söder. Nya
helkaklade bad + duschrum -08. Kök renoverat -07 och 3 fina
sovrum. Centralt bra läge i Ekerö C invid Tappströmskanalen.
Bra busskommunikationer, affärer och service.

4 ROK, 89 KVM

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

PRIS 795 000 kr/bud.
AVGIFT 7 921 kr/månad inkl värme, kabel-tv mm
Pråmvägen 2F.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 77881 till 71122

4 ROK, 89 KVM

PRIS 890 000 kr/bud. AVGIFT 7 748 kr/månad
Pråmvägen 4 F.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 76817 till 71122

