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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

Öppet
för beställning
och bokning!
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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2 för 1 + Solskydd!
Bli en nöjd
IVT kund du också

JUST NU!

Vid köp av nya kompletta
glasögon bjuder vi på ett extra
par från utvalt sortiment.
Dessutom får du ett solskydd Synundersökning
från Polaroid på köpet .
rabatt
Gäller t.o.m.
31/3-10.
Kan ej kombineras
med andra
erbjudanden.

50 %

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

Alltid den senaste spetstekniken

(ord. 290:-)

Komplett program

(Gäller tom 28/2-10, vid köp av glasögon)

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Trygga försäkringar

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Bra för miljön

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Nöjd-Kund-Garanti

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

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

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

Färingsö Stenhamra

Ekerö Sandudden

4 695 000-4 895 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm

Tomt ca 1000 kvm
Inflyttning: från januari 2011

Sju unika enplansvillor, som ritats särskilt för dig som vill bo nära natur och vatten. Här bor du bekvämt
på 125 väldisponerade kvm med gott om utrymme för umgänge och härlig utsikt mot Mälaren och
Sanduddens badvik. Säljstart inom kort! Adress Åsbranten 2-14.
Vänligen ring för ytterligare information.Tel: 08-564 109 80.

Ekerö Träkvista

Utgångspris 4 700 000:8 rok, varav 5 sovrum
Boyta 147 kvm, biyta 147 kvm
Tomt 814 kvm trädgårdstomt

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

Byggt 1953, ombyggt 1979
Adress: Vallviksvägen 114
Visas sön 7/2 14.00-15.00
och mån 8/2 18.00-19.00

Vill du bo högt och luftigt med utsikt över Mälaren?
Två bostadshus, lusthus samt förråd vackert beläget på stor tomt på hög höjd med hänförande sjöutsikt!
Denna tegelvilla har generöst med fönster och yta. Samt topprenoverat (-09) hus om 70kvm fr. 1853, kan
hyras ut för extra inkomst. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2115.

Ekerö Gällstaö

Byggt 1975
Adress: Kapellvägen 12
Visas sön 7/2 14.00-15.00
och mån 8/2 18.00-19.00

En mycket trevlig enplansvilla med hel källare, högt belägen med fin utsikt på lugn återvändsgata.
Generösa sällskapsytor med fint ljusinsläpp, stort kök med matplats för 6-8 personer och braskamin.
Fräscht kaklat badrum och 5 rejäla sovrum. Totalyta om 294 kvm. Stor uteplats med pool i soligt S/Vläge. Garage med förrådsdel. Nära till skolor, dagis o bussar. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2147.

Utgångspris 3 800 000:Tomt 902 kvm sjötomt

Adress: Jungfrustigen 4A
Visas sön 7/2 12.30-13.15

Ett unikt tillfälle att förvärva en solig södervänd sjötomt på populära Gällstaö. Detaljplan för området
medger huvudbyggnad om högst 250 kvm, varav uthus/sjöbod och garage får uppta högst 60 kvm
byggnadsarea. Enligt detaljplan får brygga uppföras i anslutning till tomten. Kommunalt VA i tomtgräns.
Ring för mer information. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2158.
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Ett av Ekerö kommuns krav
för att genomföra förbifarten är att väg 261 förbi
Drottningholm ska breddas
med ytterligare en ﬁl för att
minska köerna till och från
Mälaröarna. Om breddningen kommer till stånd ﬂaggar
ﬂera organisationer, däribland Statens fastighetsverk
och Riksantikvarieämbetet,
för risken att Drottningholms världsarvstatus går
förlorad.
Strax före jul sände Icomos ut ett pressmeddelande
angående just den faran. De
menar att detta i så fall skulle
innebära en stor förlust, både
när det gäller prestige och
ekonomi. Därför förespråkar de istället att vägen förbi

Drottningholm görs smalare för att återfå den landsvägskaraktär den hade innan
den senaste breddningen.
– Det är inte rimligt att nu
bredda vägen när ekeröborna
inom en tämligen nära framtid, i och med förbifarten, får
två nya vägförbindelser med
Stockholmsområdet. För att
klara av situationen under
mellantiden borde man satsa
på utökad kollektivtraﬁk,
samåkning och vägtullar istället, säger Kerstin Westerlund Bjurström, ordförande
för svenska Icomos.
   sida avfär-

dar man risken för den förlorade världsarvsstatusen.
– Kommunstyrelsen har
sagt att vi måste bredda vägen med en fjärde ﬁl och det
går, som vi ser det, genom
att man använder en av de
två cykelbanorna som går
genom Drottningholmsområdet. Detta kommer inte att
påverka
kulturlandskapet
eftersom vägområdet inklusive cykelbanorna redan är
asfalterade. Parken kommer
givetvis inte att påverkas,
svarar Peter Carpelan.
Han skräder inte orden när

han säger att de som pratar
om att världsarvsstatusen
kan försvinna är ointresserade av traﬁksituationen på
Mälaröarna. Han poängterar
att hans uppdrag som kommunalråd är att kämpa för
Ekeröborna ska kunna ta sig
till sina arbeten via en framkomlig Ekeröväg
– Det är vår enda vägförbindelse och den måsta fungera.
Frågan om världsarvsstatu-

Drottningholm. Beroende på
var av- och påfarterna förläggs
ser beräkningarna olika ut.
Icomos ser förbifartstunneln i sig som en förutsättning för att kunna göra vägen
smalare, genom att mälaröborna får två nya möjliga
vägar att ta sig till centrala
delarna av Stockholm och på
så sätt minskas traﬁken förbi
Drottningholm.
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sen är bara ett utspel i debatten. Att påstå att världsarvsstatusen hotas på grund av
detta är rent nonsens, eftersom vägområdet redan idag
används, men att det är två
asfalterade cykelbanor som
ﬁnns där idag, fortsätter han.

  dessutom att

vägavgifter bör införas och
att en del av den tunga lastbilstraﬁken bör kunna ersättas av transporter på vatten
för att ytterligare minska
traﬁken.
– Från internationellt håll
har frågan ställts om hur det
går med vägen genom Drottningholms slottsområde helt
utan att vi agerat från svenskt
håll. Vi har alltså ögonen på
oss. Alla tänkbara åtgärder
behöver därför vidtas så att
vi slipper bredda vägen, säger
Kerstin Westerlund Bjurström.

   går isär om huru-

vida byggandet av förbifarten
kommer att innebära ökad
eller minskad traﬁk förbi
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Dagen innan ridtältet rasade
hade man upptäckt att en
bjälke var skadad.
– Vi ställde in alla lektioner
i tältet men hade hoppats på
att hinna få ner snön, berättar
Hanna Jansson som är en av
ägarna till ridskolan.
Tältet går förmodligen inte
att rädda utan måste skrotas.
– Även om det innebär en

 

ekonomisk skräll för oss så är
det viktigaste ändå att ingen
kom till skada, fortsätter
Hanna Jansson.
Hon är tillsammans med
Helena Ek nya ägare till ridskolan. De har tidigare haft
lektioner parallellt i tältet och
ridhuset vissa dagar i veckan.
Nu försöker de så gott det går
att pussla ihop lektionerna.
– Vi får kanske korta ned
tiderna något på en del lektioner. Tältet har precis rasat
så det är svårt att svara på hur
planeringen blir i nuläget, säger Hanna Jansson.
 

   

   Svea hovrätt fastställer domen mot två män
från Ekerö respektive Huddinge som i tingsrätten
dömts för bestickning. Duon
ska ha utfört gratisarbete
på en villa till ett värde av
36.000 kronor. Jobbet ska ha
gjorts för att påverka villaä-

 

garen i hans tjänsteutövning.
Enligt domen var villaägaren
arbetsledare vid två stora energibolag, och han hade genom dessa bolag gjort affärer
med männen. Det utförda
arbetet beräknas motsvara ett
värde om cirka 36 000 kronor
respektive 6 900 kronor. ®

Moderat Nytt
Hur går det med badhuset
– lägesrapport!
Moderaterna, tillsammans med övriga i Alliansen,
arbetar vidare med att genomföra vårt vallöfte om
ett badhus.
Just nu pågår upphandlingsprocessen av badhuset (det är ett
omfattande bygge). Enligt tidplanen ska ett avtal kunna godkännas av kommunfullmäktige mot sommaren i år.

EKERÖ ADELSÖ STENBY - STRANDTOMT MED EGEN BRYGGA
Rymligt vitputsat 1 1/2-planshus om ca 201 + 156 kvm högt beläget på fantastisk strandtomt om
4 945 kvm. 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. Ett hem att längta till!
PRIS: 5 950 000 KR/BUD ADRESS: MINKVÄGEN 3 VISAS: SÖN 7/2 13.00-14.00 KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600

Med hopp om ett snart dopp
Peter Carpelan
Kommunalråd
http://forening.moderaterna.net/ekero/
Detta har hänt hittills:
Moderaterna, tillsammans med övriga i Alliansen, har i kommunfullmäktige bestämt
att badhuset ska byggas och att det ska ligga vid Träkvistavallen. Skälet är bl a att vi
därigenom får ett läge som har bra kollektivtrafik och bra med p-platser och är lättillgängligt för alla. Flera fritidsaktiviteter blir samlade på ett och samma ställe, ”Träkvista
Sportcenter”. Genom att badhuset ska ligga nära ishallen kan vi vara miljösmarta och
utnyttja överskottsvärmen från ismaskineriet till uppvärmning av badhuset. Vi sparar
energi och gör stora miljövinster.

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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De två eleverna som av allt
att döma gjorde fyndet av en
ren slump, larmade skolans
vaktmästare. Polisen blev inkopplad omgående och tog
odlingen i beslag.
– Det här var ett hyfsat normalstort tillslag i våra ögon.
Det var nitton stora plantor
och sex mindre. Det är inte
fråga om några nybörjare som
har skött den här, utan det är
en ganska avancerad odling,
säger Henrik Göransson på
narkotikasektionen vid Västerortspolisen.
Polisen är förundrad över

att en så professionellt skött
odling med avancerad lysrörsarmatur och bevattning
kan ﬁnnas på ett så udda ställe som en skola.
– Vanligtvis ﬁnns den här
typen av odlingar i någon
lada eller hemma hos någon.
Då brukar det alltid vara någon som larmar för att de
uppmärksammar den karaktäristiska doften, fortsätter
Henrik Göransson.
Från skolans håll kom fyndet som en obehaglig överraskning.
– Det här ställer naturligtvis viktiga frågor om hur man
kan säkra att skolan inte är
tillgänglig för obehöriga, säger Anneli Jeppson.
Utrymmet där odlingen
fanns är en plats som mycket sällan besöks av skolans
personal. Den liknar mer en
krypgrund, med ståhöjd på
vissa ställen och kan nås från
ett par olika ställen på skolan.
I höstas hittade en vakt-

mästare en torr marijuanaplanta på skolans vind, men
den händelsen ﬁck ingen förklaring och det fanns ingen
bevisning att använda sig av i
utredningen som las ner.
;fZbkifiAnneli Jeppson att
det stora frågetecknet kring
vem som nyttjat skolans lokaler för narkotikaframställning snart ska få sin förklaring.
– Jag tror att polisen är ganska nära en lösning och att
de har namn som de arbetar
med. Det vore väldigt skönt
att få ett slut på det här, säger
hon.
Enligt Anneli Jeppson har
både personal, elever och föräldrar tagit händelsen med
fattning.
– Vi gick ut så snart vi kunde med information om vad
som hänt och har hela tiden
kommunicerat det vi vet, säger hon.
CF9v:BC@E;<I
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– Anbud har inkommit, men
det har inte fattats något tilldelningsbeslut ännu. Anledning till det är inte offentligt
utan är sekretessbelagt. Det
kommer att framgå när det
tas ett tilldelningsbeslut, säger Linus Sundemar som är
kontaktperson för upphandlingen på Skatteverkets inköpsenhet.
När upphandlingsplanen
gjordes stämde den inte
överens med den verklighet
som är i nuläget med is och
snö.
<b\iI\[\i`_Xipå uppdrag

av
kronofogdemyndigheten utfört saneringsarbeten
kring båten sedan den kantrade i slutet av september
förra året.
– Jag har fasat för att isen
skulle lägga sig och försvåra
arbetet för oss och andra inblandade i Seaside. Jag har
försökt att påskynda upphandlingsprocessen
men
det har inte gått så fort som
vi alla hade önskat. Tyvärr
ser det nu ut som att båten
blir kvar till våren, berättar

J\[Xelgg_Xe[c`e^\eXmJ\Xj`[\jYi^e`e^`ec\[[\j_Xim[\i]i_c$
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`^e^%
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Mathias Dillmann på Ekerö
rederi.
När isen la sig frös de absorberande oljelänsarna fast
och Mathias Dillman föreslog att man skulle ta dit
strömbildare som skapar öppet vatten vid båten.
– Vad som händer annars
med oljan i båten är att den
ﬂyter upp och lägger sig under isen och sedan kan den
driva med strömmen under
isen ut ur Tappströmskanalen, och sprids då på större
ytor. Länsarna som är fastfrusna i isen suger ingen olja,
fortsätter Mathias Dillmann.
?Xej]ijcX^Xekf^j och tre

strömbildare togs till Seaside
– en inuti fartyget och två utvändigt. Med hjälp av dessa
strömbildare drar de nu upp
varmt bottenvatten till ytan
som smälter isen och sedan
byta oljelänsarna i för, akter
och maskinrum. Dessa byts
ut var fjortonde dag.
När arbetet återupptogs

efter jul isen 25 centimeter
tjock inuti båten. Nu är det en
öppen vak i maskinrummet
där de har en strömbildare
och kan då ta hand om oljan.
– Den hårda vintern ställer
till väldigt stora problem och
merkostnader, säger Mathias
Dillmann.
När upphandlingen blir
klar är ovisst.
– Det är ett spel med många
intressenter och jag kan inte
kommentera det just nu.
Uppdraget är att ﬂytta båten
från tomten och att det sker
på miljösäkert sätt, vilket är
svårt nu när det är is, säger
Linus Sundemar.
Då strömbildarna nu arbetar för fullt blir isarna tunna
och väldigt förrädiska runt
fartyget.
– Vi ber därför allmänheten att respektera det avspärrade området och ej gå ut på
den dåliga isen då det innebär
livsfara, säger Mathias Dillmann.
<N8C@EEIFJ

Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster
Onsdag 10/2
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Pernilla Hammarström

Torsdag 11/2
Ekebyhovskyrkan
13.30 Torsdagsträff
se nedan

Söndag 14/2
Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa,
söndagsskola
Staffan Eklund
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Pernilla Hammarström,
Ralph Sjöholm
sång: Birgitta Levin
16.00 Konsert: ”Vara i musiken”
se nedan
Lovö kyrka
11.00 Högmässa
Staffan Eklund
Lovö kyrkas kör
Efter gudstjänsten inbjuder Lovö
syförening till kyrkkaffe
Munsö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Svän Fogelqvist
Ad Mundi

Onsdag 17/2
Ekebyhovskyrkan
13.00 Mässa
Jonas Gräslund
19.00 Askonsdagsmässa
Staffan Eklund
Lovö kyrka
19.00 Askonsdagsmässa
Ralph Sjöholm
Munsö kyrka
19.00 Askonsdagsmässa
Svän Fogelqvist

Torsdag 18/2
Klockargården, Lovö
12.30 Sopplunch
(se nedan)

Söndag 21/2
Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa,
söndagsskola
Jonas Gräslund

KYRKSIDAN

”Vara i musiken” & Ekerö körvecka
Vara kommun på Västgötaslätten slog omgivningen
med häpnad när man i en tätort med ca 5 000 invånare
byggde ett ﬁnt konserthus.
Konserthuset har placerat Vara
på den musikaliska kartan med
ett stort programutbud med
allt från klassiskt till populärmusik.

Musikalisk tradition
Det är ingen tillfällighet att Vara
kommun blivit något av musikmetropol i Västergötland.
Tack vare kommunala musikskolan och två inspirerande
musiklärare, har många musiker sina rötter i Varabygden.
En av dem är vår organist
Kerstin Baldwin, som hade sin
första kantortjänst redan som
13-åring.

Musikaliskt möte
I höstas möttes några musiker
i Vara konserthus i en ”hemvändarkonsert”. Det mötet gav
mersmak – söndagen den 14
februari musicerar de tillsammans i Ekerö kyrka.
Kerstin Baldwin utlovar ett
varierat program med idel musikaliska örhängen, bland annat
ur Haydens trumpetkonsert,
Ave Maria av Bach-Guonod för

sång och harpa, Så skimrande
av E Taube.

Snart är det sommar
Även om det är mitt i vintern
börjar det bli dags att tänka på
sommar och semester.
Första veckan i augusti kan
körsångare få möjlighet att
delta i ett körprojekt här på
Ekerö.

EKERÖ KÖRVECKA
80 körsångare repeterar tre
förmiddagar, måndag - onsdag,
samt på eftermiddagarna med
konsert torsdag och fredag.
Torsdagens konsert hålles i
Ekerö kyrka medan fredagens
konsert om vädret tillåter blir
en utomhuskonsert.
Fredagskvällen avslutas med
en middag på Ekebyhovs slott
för alla medverkande under
körveckan.

också att framföra en Mässa av
den estniske tonsättaren Piret
Rips – ett beställningsverk av
Sveriges Kyrkosångsförbund,
som Ekerö kyrkokör haft glädjen att framföra ett par gånger.

Förklädd Gud

Först till kvarn

Huvudnumret på repertoaren
blir ett av Sveriges mest älskade
musikverk: Lars-Erik Larssons
Förklädd Gud. Kören kommer

Ekerö körvecka är ett samarbetsprojekt mellan Ekerö
pastorat, Ekerö kommun, Sveriges kyrkosångsförbund och

Sms:a ordet Haiti till
72 950 för att skänka
50:- eller Haiti100
för 100:-

ÖPPET HUS
Torsdag 11/2 kl 13.30 i Ekebyhovskyrkan

Adelsö kyrka
18.00 Mässa i Taizéton
Svän Fogelqvist

Kyrkradion 101,4
lördagar 12-13

Mer information:
Se vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar

Anmälan till Sensus:
www.sensus.se

Detta räcker din gåva till. Tack!
100 kronor ger vattenreningstabletter för 1 200 personer en hel vecka
200 kronor ger ett tält till en familj på 4 personer
500 kronor ger vattenreningstabletter för 6 000 personer en hel vecka
6 000 kronor ger en vattentank på 10 000 liter som förser
över 650 personer med ett dygnsbehov av vatten

V ara i musiken

ÖPPET HUS/SOPPLUNCH
Torsdag 18/2 kl 12.30 i Klockargården Lovö

Yoga

- kropp och själ i balans

AFRIKA
i mitt
hjärta

Marie-Louise Holmgren

Svän Fogelqvist
berättar

Fem profesionella musiker, med det gemensamt att de alla kommer från Vara
kommun, sammanstrålar i Ekerö kyrka.

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

Studieförbundet Sensus.
Detta innebär att inbjudan
kommer att spridas till körsångare i landet. Förutom anmälningsdag kommer också
stämbesättning att avgöra vilka
som får delta. Kostnad: 900:Information: Kerstin Baldwin,
tel 0706 - 17 62 15

Plusgironummer: 90 01 22-3 Bankgironummer: 900-1223

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Pernilla Hammarström, Sonorakören
dir: Mait Thoäng
Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Karin Frödinger

nr 2 2010

Birgitta Levin sång, Bengt Paulsson trumpet, Lars Paulsson klarinett,
Ingegerd Fredlund harpa, Kerstin Baldwin piano och cembalo
Söndag 14 februari kl 16 i Ekerö kyrka
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Arbetsförmedlingens kontor
i Ekerö kommun har varit
obemannad sedan början av
2008. Kontoret är däremot
så kallat servat vilket innebär
att här ﬁnns Platsjournalen,
databas med platsbanken och
även en så kallad telebildservice.
Insändaren beskriver hur
en arbetslös ungdom förgäves försökte skriva in sig som
arbetssökande.
I lokalen ﬁnns en telefon till arbetsförmedlingens
kundtjänst. När den arbetsökande unga kvinnan lyfte luren var det antingen upptaget
eller så kom hon till en telefonsvarare. Hon kontaktade
då kundtjänst via sin egen
mobiltelefon.
Till slut ﬁck hon kontakt
med en förmedlare som uppmanade henne att söka upp
rummet med en TV-skärm.
Efter mycket letande fann
hon slutligen en oskyltad

dörr som ledde till den så
kallade telebildservicen. Servicen innebär att man med
telefon och bildskärm kommunicerar med en handläggare som ﬁnns på annan ort.
Här uppstod nästa problem,
det fanns ingen telefon i rummet och alltså ingen möjlighet att nå en handläggare för
inskrivning. Den person hon
talade med i telefon kunde
inte hjälpa henne med detta
och det hela slutade med att
hon ﬁck åka till Solna för att
skriva in sig.
Roger Möller på Arbetsförmedlingen servar kontoret på
Ekerö en gång i veckan. Han
fyller på med material, ser
över att all utrustning fungerar och att det ser snyggt ut.
– Det här skedde nog för
ett par månader sedan och jag
åkte dit och ordnade med en
ny telefon till telebildservicen som har fungerat sedan
dess. Jag har jobbat med kontoret i säkert fyra år och under den perioden har telefonen varit sönder två gånger,
säger Roger Möller.
Han berättar också att det
ibland blir överbelastning på
samtal till kundtjänsten och
då blir det telefonstockning.
– Det händer inte varje dag
men det sker någon gång ibland och då blir det olyckligt
om man ska skriva in sig som
ny arbetssökande.
Under februari ligger tele-
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Föräldraalliansen Sveriges
kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som
utgår från ett föräldraperspektiv. Man tittar på fyra
kvalitetsområden – måluppfyllelse, pedagogisk personal, övriga hälso- och studiefrämjande resurser och
fritidshemmen.
Dessa beräknas och läggs
samman till ett sammanlagt
kvalitetsindex för grundskolan i respektive kommun.
Därefter rangordnas kommunerna från 1-290.
Bästa grundskolekommun
2009 blev Överkalix. Ekerö
kommun är rankad till plats
287 vilket är en försämring
med 56 platser från året innan.
#& $! (% beräkna-
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bildservicen nere då den ska
ﬂyttas till biblioteket. Man
räknar med att tjänsten kommer igång igen i mars och då i
Ekerö biblioteks lokaler.
Under den period då tjänsten ligger nere får de som ska
göra nyinskrivningar vända
sig till Arbetsförmedlingen
i Solna. Arbetsförmedlingens kontor på Ekerö kommer

fortfarande att kunna nyttjas
för att hämta platsannonser
och skriva ut och för att hämta platsjournalen och annat
informationsmaterial.






 

des första gången 2006. Då
hamnade Ekerö på plats 260.
Under ett par år var trenden
uppåtgående och 2008 låg
Ekerö kommun på plats 231.
Anders Anagrius, nämndansvarig för barn och ungdom menar att de variabler
som föräldraalliansens kvalitetsindex utgår från, inte
nödvändigtvis är avgörande
för elevernas skolframgång.
Andelen högskoleutbildad
personal på fritidshem, förskolor och skolor är relativt
låg i kommunen. På skolorna
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Barnens bokklubbs tävling
i högläsning startade i september. Tävlingen vänder sig
till alla barn i årskurs 1-5 och
varje skolklass tävlar inom
sin egen årskurs.
Det hela gick till så att barnen valde en bok från en lista.
Tvåorna på Ekebyhov valde
Doktor Proktors pruttpulver

 +

av norrmannen Jo Nesbo.
Klassläraren läste sedan högt
ur den för klassen och när boken var färdigläst ﬁck eleverna genom bild, färg och form
återge bokens handling.
Bidraget från Ekebyhovskolan blev ett tittskåp föreställande Doktor Proktors
laboratorium. Det var så pass
stort att Marika Svahns man
ﬁck köra in det till Barnens
bokklubb.
Av närmare 2000 bidrag
vann tittskåpet första pris
med motveringen ”Ingen behöver längre undra över hur
pruttpulver ser ut! I den här
modellen av Doktor Proktors
laboratorium blir det uppenbart att det är klargrönt och

ﬁnns ett antal lärare som har
så kallad lokal behörighet.
Det var någonting som man
kunde använda sig av för tio
år sedan då det var väldigt
svårt att rekrytera utbildad
personal.
– De som har lokal behörighet har inte behörighet någon annanstans och
har i och med det inte heller
möjligheten att byta jobb,
vilket innebär att de blir kvar
eftersom de har en tillsvidareanställning hos oss, säger
Anders Anagrius.
,#%,# andelen utbildade förskolelärare har det
varit svårt att rekrytera men
nu börjar det lätta lite grann.
– Där måste vi försöka att
höja kompetensen och försöka stimulera till vidareutbildning. Det gäller även
fritidspedagoger, där ligger
det väldigt lågt. Men fritidspedagoger utbildas knappt
längre. Det är jättesvårt att få
tag på dem.
% $# ingen kommunövergripande satsning på vidareutbildning. Det skulle
bli för dyrt. Men man tittar
på möjligheten att göra olika
insatser.
– Vi tittar på den möjligheten att de som själva skulle
vilja ta steget och komplettera sin utbildning, kan få göra
det som en del av sin arbetstid, säger Anders Anagrius.
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förvaras i en extra stor burk
för att det ska räcka till alla.
Genom att välja en tydlig
detalj ur boken har klassen
lyckats göra ett snyggt och
färgsprakande bidrag som har
en självklar plats på prispallen.”
Priset är en bokhylla fylld
med böcker värda 10 000
kronor. Hur hyllan och böckerna ska levereras är inte klart
än.
– Marikas man kan ju hämta dem, föreslår ett av barnen
glatt.
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" #!Som ett resultat av en lyckad ”Mini geek camp” har Ekerökillen Marcus
Ingelborn varit med och skapat en ny spännande websida som samlar information om vad
både proffstyckare och vanliga människor tycker om ﬁlm. Tjänsten spås en lysande framtid.
I mitten av januari samlades arton ungdomar i Unga forskares lokal i Stockholm för att
under en helg utveckla webtjänster och webapplikationer. När helgen var över utsågs det
bidrag som Marcus Ingelborn och hans lagkamrater från övriga Sverige skapat till vinnare.
– Juryn bedömde att vår webtjänst vidranka.se var unik och hade stora möjligheter att
utvecklas till en tjänst som vi kan tjäna pengar på, berättar Marcus Ingelborn.
Även om det ﬁnns andra tjänster på nätet som sammanställer ﬁlmrecensioner så är det helt
unikt med en sida där man kan hitta åsikter från både lekmän och proffs.
– Nu arbetar vi vidare med att framförallt utveckla designen och skapa ﬂer funktioner, med
till exempel topplistor, genreindelningar och länkar till andra siter, fortsätter ha.
)
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   !Lindalléerna som ramar in barockträdgården vid Drottningholms slott har angripits av röta
och ålder och måste förnyas. Det framgår av ett beslut från
Riksantikvarieämbetet, som konstaterar att behovet är så
stort att det väger över den minskning av de kulturhistoriska
värdena som en förnyelse innebär.
Totalt ska arbetet omfatta 144 träd, varav 135 nyplanteras
och 9 behålls som anekdotträd.
De första 300 lindarna som planterades 1684 var parklind
av holländsk typ. Därefter planterades även en del andra
lindsorter, främst skogslind. Idag är cirka 40 procent av träden ursprungliga, och 25 procent från perioden 1700-1800.
®

 #!I förra numret av
Mälaröarnas Nyheter skrev
vi om dokumentationen av
fornlämningar på Helgö.
Det står att arkeolog Bitte
Klint som utför dokumentationen jobbar för
Riksantikvarieämbetet. Hon
har tidigare jobbat där, men
det är hennes företag BREJA
som fått uppdraget på Helgö
genom en upphandling.
®

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. Ovanligt 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.
Fastigheten har ett mycket lugnt och bra läge vid återvändsgata. Omtyckt och efterfrågat område som
gränsar till Mälaren samt stora naturområden.

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

z
z
z

Knosterstigen 9B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

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

z
z
z

Mossvägen 30
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

Ekerö Sommarstad

Ekerö Träkvista

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.

Stor härlig villa i souterräng om totalt 275 kvm. Innehållande bl.a vardagsrum i vinkel med gott om fönster
som ger ett fint ljusinsläpp, 4-5 sovrum och stort allrum med braskamin i souterrängplan. Allt är välskött
men med ett visst moderniseringsbehov. Perfekt för stor familj alternativt företagsdel med egen entré.
Garage.

z Boarea:
169kvm
kvm
*Boarea:
169
z Utgångspris: 4 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
428kvm
kvm
*Tomt:
1 1428
z Tomttyp:
Trädgårds //Sluttningstomt
*Tomttyp:
TrÃ¤dgÃ¥rds
Sluttningstomt
z Älgstigen 10A
*BBBlgstigen
10A

z
z

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

z Boarea:
222kvm
kvm
*Boarea:
222
z Utgångspris: 3 850 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
928kvm
kvm
*Tomt:
928
z Tomttyp:
Trädgårdstomt.
*Tomttyp:
TrÃ¤dgÃ¥rdstomt.

z
z
z

Hummelvretsvägen 29
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Sandudden

Ekerö Sandudden

Trevligt parhus med två tillbyggnader i omtyckta Sandudden. Extra stort vardagsrum och tillbyggt allrum.
3-4 bra sovrum och två fina helkaklade våtrum. Carport och rymligt förråd. Toppen fin anlagd
trädgårdstomt. Sjönära läge med endast en kort promenad till fin badplats och småbåtshamn samt närhet
till skola och dagis.

Härlig utsikt och panoramavy över Sandudden och Mälaren. Ett superfint hus med modern arkitektur,
smakfull färgsättning och fina materialval. Stort kök och vardagsrum med öppen planlösning och tak öppet
till nock. Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Tre fina uteplatser som fångar solen från tidig morgon
till sen kväll.

z Boarea:
135kvm
kvm
*Boarea:
135
z Utgångspris: 2 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
373kvm
kvm
*Tomt:
373
z Tomttyp:
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomttyp:
plan

z
z
z

Stengränd 14
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

z Boarea:
111kvm
kvm
*Boarea:
111
z Utgångspris: 2 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
281kvm
kvm
*Tomt:
281
z Tomttyp:
Trädgårdstomt.
*Tomttyp:
TrÃ¤dgÃ¥rdstomt.

z
z
z

Sjöutsikten 12
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

Ekerö Lundhagen

Ekerö Färingsö

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.

Obebyggd tomt med naturfin utsikt över plommonträdodling. Vetter delvis mot skogsområde. Fina strövoch naturområden var man än väljer att gå. Trivselhus har lämnat ett hus- och prisförslag på tomten men
det är inget krav att man anlitar dem utan man kan fritt välja vilket alternativ man önskar .

z Boarea:
kvm
*Boarea:
0 0kvm
z Utgångspris: 1 650 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
035kvm
kvm
*Tomt:
1 1035
z Tomttyp:
Trädgårdstomt
*Tomttyp:
TrÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Hagens Backe 24 B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-370303

z Utgångspris: 950 000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
022kvm
kvm
*Tomt:
2 2022
z Tomttyp:
Naturtomt
*Tomttyp:
Naturtomt
z Lisselbyvägen
*LisselbyvÃ¤gen

z
z

Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97
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Juntra sätter prägel på Sätuna
inte familjen klarade av att äta upp delade hon
ut bland grannar och vänner.
Så småningom väcktes idén om att öppna
en liten butik och sälja de grönsaker som blev
över och för andra året i rad slog Juntra upp
portarna till sin lilla grönsaksbod i somras.
Där trängdes potatisar och lök med kokosmjölk och limeblad och mitt i grönsakssymfonin stod en leende Juntra.
– När kunderna kommer och uppskattar
mina grönsaker är det som medicin, då får jag
energi igen. Det har varit väldigt mycket jobb
och timpenningen blir inte hög, men jag tänker inte bara på mig själv utan vill att människor ska kunna köpa bra grönsaker.
Att odla och äta giftfria grönsaker är något
hon verkligen brinner för.
– Många av de grönsaker som vi köper i
butikerna är rena rama giftbomberna och det
gäller särskilt de asiatiska. Jag har sett hur de
besprutar de thailändska grönsaksodlingarna,
sedan äter vi grönsakerna och lagrar gifterna i
våra kroppar. Kockarna på TV säger att vi ska
riva ner citronskal i maten, men ingen tänker
på att de är fulla med gifter.
DXkcX^e`e^j`eki\jj\kigrundmurat och för

att även lära ut hur man ska handskas med de
exotiska matvarorna höll hon matlagningskurser under hösten i det nybyggda uteköket.
Där lärde hon ut både hur man lagar en riktigt
bra Tom Ka och hur man kokar det perfekta
riset.
– Jag älskar att laga mat och lagar både vanlig
husmanskost som potatis och sås, och thaiAlekiXM`Y\i^fZ_[fkk\ie8dXe[Xki`mjYcXe[YcfddfieX`mok_lj\k%JjeXikalcjjfe^\eim\i]pccjY[[XieXXm]ij[[\i]ieeifZ_]aiiXe%
ländsk mat. Jag var yngst i familjen och ﬁck
=fkf1Cf9Zbc`e[\i
inte laga mat hemma, men här har jag lärt mig
Julstjärnor och thaibasilika, granskog och för bit. Kulturskillnaderna var stora och till gion i Sverige. Däremot har hon börjat upp- själv genom att titta på matlagningsprogram
en början hade hon svårt att avgöra om män- skatta den svenska kyrkan mer och mer. Hon och läsa tidningar om mat och sedan öva.
sweet chilissås, potatis och koriander –
niskor var vänligt sinnade eller inte.
Senaste året har varit mycket hektiskt. När
gillar stämningen och sångerna och de vackra
långt ut på Färingsö förenas det svensk– Jag hade det besvärligt i början med att kyrkolokalerna.
det var som mest intensivt med både makens
aste av allt med en mer exotisk krydda.
vänja mig vid Sverige. Jag hade aldrig varit
och hennes eget företag kom en oväntad, men
Och så är det ju det där med vädret.
Juntra Viberg har efter sexton år i Sverige
ifrån min familj och det var svårt för mig att
– Det är alldeles för varmt i Thailand, jag mycket välkommen överraskning i form av
lyckats sätta thailändsk prägel på det
gissa om svenskarna var glada eller arga.
dottern Amanda som blev en
gillar det svenska klimatet
mesta som hon omger sig med.
Men ytterligare några resor senare var be- mycket bättre. Svenskar som
uppskattad lillasyster till åttaÉEible[\ieX
årige sonen David. Odlingen
Leendet är stort och varmt och ligger hela ti- slutet ett faktum och Juntra stod brud i Fären- åker till Thailand vill gärna
bfdd\ifZ_lgg$
har fortgått som planerat, men
den nära till hands när Juntra berättar om hur tuna kyrka. Ett traditionellt svenskt bröllop sola, men thailändare försömed många långväga gäster.
ker alltid undvika solen.
hon hamnade i Färingsös bördiga mylla.
jbXkkXid`eX^ie$ energin har även varit tvungen
att räcka till att vara mamma
Redan från början arbeta– Jag träffade Pontus 1991 genom gemenjXb\ii[\kjfd
till ett litet barn.
samma bekanta i Hua Hin där jag bodde då. @[X^bee\i_fej`^ejkXe lika svensk som de Juntra med blomsterodd\[`Z`e]id`^É
– Hon är ett väldigt lätt barn
Han bjöd mig till Sverige och när jag kom hit thailändsk, även om passet fortfarande är ling i det familjeföretag som
och hon ler hela tiden. Hon
Pontus driver tillsammans
första gången var det snö och is överallt, be- thailändskt.
har ju legat i min mage under
rättar hon.
– När jag är i Sverige längtar jag till Thailand med sin mamma och syster.
hela graviditeten och känt hur
Första intrycket var lätt chockartat. Hon och när jag är där längtar jag hit. Sverige är ett Juntra kommer från en gamhade aldrig upplevt snö och kunde varken fantastiskt land särskilt när det gäller den soci- mal bondesläkt och familjen odlade ananas på jag har stått och lett mot kunderna.
Just nu är Juntra och maken i full gång med
engelska eller svenska vid sitt första besök. ala tryggheten. I Thailand är det mycket större sin gård utanför Hua Hin, så ﬁngrarna var reatt paketera julstjärnor och snart är det dags
dan vana vid att bruka jord.
Det blev dock en snabb språkskola och med skillnader mellan rika och fattiga.
Hon började odla egna grönsaker för att att skörda de första tulpanerna. Men om bara
hjälp av ett lexikon lärde hon sig svenska bit
Juntra är buddist, men utövar inte sin relikunna servera familjen bra mat, tillagad av ett par månader petar hon ner de första fröna
obesprutade grönsaker. I takt med att julstjär- i jorden och sedan är det full fart med att odla
@eki\jj\eF[cX^iejXb\ifZ_Ycfddfi#
EXdeAlekiXM`Y\i^
norna och tulpanerna försvann ur växthusen både limegräs, thaigurka och vanlig hederlig
cX^XdXk#YXbX#cjbXijm\ejbeXklifZ_
9fiJkleX#=i\ekleX
för säsongen fylldes de med hennes frösådder isbergssallad.
^i^ieX`jbf^\efZ_gcfZbXijmXdg
=Xd`caDXb\eGfekljfZ_YXie\e;Xm`[
av allehanda grönsaker, både sådana som har
\cc\ib\ilkfZ_]`jbXiei[\k]`eejk`[%
/ifZ_8dXe[X(i
lång odlingstradition och mer exotiska inslag.
Odlingarna blev större och större och det som
CF9v:BC@E;<I

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Gäller t.o.m. 8/3 2010

Hjärtligt välkommen
önskar Maja och Jeanette
Våra öppettider är:
Mån. - Fred. 10.00 - 18.00
Övriga tider efter
överenskommelse.

Mälarö torg 10, Ekerö CentrumtTel. 08-560 355 82

Ring Lena Holst 070-582 41 32
eller Stig Marklund 070-672 4141
Kom gärna till vårt möte
söndagen den 21 februari
kl 14.00-17.00

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

Mäklarhuset Ekerö
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63
Johan Siönäs 0708-10 12 24, 08-560 446 63
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO

BESIKTIGAD

&ËRINGSÚ 'A 3TENHAMRA
UTGÅNGSPRIS: 3 495 000 kr
BOAREA:  KVM BIAREA  KVM
TOMT: 2 347 kvm
ADRESS $ALBOVËGEN 

MÄKLARENS BESKRIVNING: 3TORT FRËSCHT OCH GEDIGET TEGELHUS I 'A
3TENHAMRA NËRA BAD OCH CENTRUM 4OTALT  KVM PLUS FRISTÍENDE
VARMGARAGE OM  KVM OCH CARPORT ,UGNT BELËGEN ENPLANSVILLA
MED HEL KËLLARE DËR DET MESTA ËR RENOVERAT "ERGVËRME YTTERTAK
KÚK OCH HELKAKLADE BADRUM )NREDD KËLLARE ÚPPEN SPIS OCH STORA
SËLLSKAPSUTRYMMEN 3TORT HËRLIGT SOLDËCK RUNT POOLEN MED SOLIGT
SYDVËST LËGE ,UGNT LËGE PÍ ÍTERVËNDSVËG

BESIKTIGAD

Är du nöjd med din bank?
  !     ! 
 " !  "  "     
"      ! !    

%KERÚ 6ËSBY

   

MÄKLARENS BESKRIVNING: 6ËLPLANERAT OCH BARNVËNLIGT TVÍPLANS
RADHUS I POPULËRT OMRÍDE "OA  KVM FYRA BRA SOVRUM STORT
VARDAGSRUM KÚK MED MATPLATS SEPARAT WC BADRUM OCH TVËTTSTUGA
MED DUSCH .YARE FÚNSTER OCH NYTT YTTERTAK /GENERAD BAKSIDA OCH
TREVLIG LITEN TRËDGÍRD MOT GRÚNOMRÍDE )NSYNSSKYDDAD INNERGÍRD
3EPARAT FÚRRÍD GARAGE I LËNGA ,UGNT OCH CENTRALT MED NËRHET TILL
SKOLOR DAGIS BUSS STRÚVOMRÍDEN RIDSKOLA TENNISHALL OCH SKIDSPÍR

UTGÅNGSPRIS: 2 295 000 kr
BOAREA:  KVM BIAREA  KVM
TOMT: 181 kvm
ADRESS: Linvägen 13

Brommaplan 403 - Kundtjänst
Brommaplan 418 - Rådgivningskontor
0771-22 44 88
bromma3261@nordea.se
nordea.se

1 943

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING
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Keramik med inlevelse
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I ett litet stall på gården har
Eva Bergvall sitt lilla galleri
”Form från Skå”. Golvet är
täckt med halm och längs
väggarna ﬁnns skålar, koppar och fat som Eva skapat. I
en hörna ﬁnns även smycken
och tovade halsdukar i olika
färger.
– Jag har lite svårt att begränsa mig. Jag vill gärna hålla på med allt, säger Eva.
Hon har alltid varit en
pysslare och det är något som
går igen i familjen. Evas farmor var vävlärare vid sidan
om sin roll som bondhustru. Alla har hantverkat och
handarbetat i familjen. Ska-

'$$ $
   

$ $  "



pandet har varit ett naturligt
inslag från början.
Ewa gick estetisk linje på
gymnasiet och tog några kurser på folkuniversitetet .
– Sedan gick jag ett år på
Nyckelvikskolan på en allmän förberedande konstoch
hantverksutbildning.
Det passade mig väldigt bra
eftersom man ﬁck prova på
lite av allt – måla, skulptera,
metall, trä, väva. Det var inte
så mycket inom varje område
men man ﬁck nosa på allt.
Eva jobbar framförallt med
keramik och smycketillverkning. I hennes ateljé står fullt
med olika modeller av koppar och skålar hon gjort. De
är formsäkra med vacker design. På en del ﬁnns ﬁgurer



 

modellerade i efterhand och
fastsatta på kopparna eller
skålarna.
Men Eva började inte tillverka direkt efter Nyckelviksskolan. Hon har haft
många jobb så som vaktmästare på kyrkogård i ﬂera år.
Sedan jobbade hon på en reklamﬁrma som hyr in sig på
gården.
– När jag hade jobbat där i
knappt två år så tänkte jag att
jag vill bli konsthantverkare
ändå, så då sa jag upp mig.
Hon köpte en drejskiva
trots att hon inte kunde dreja.
På skolan hade hon bara provat på det en gång och då blev
det en pannkaka.
– Jag tänkte att funkar det
inte så får jag väl ta något

jobb, vad som helst. Jag drejade i ﬂera månader och bara
svor, det blev inte så mycket.
Men successivt så lossnade
det.
En av förutsättningarna för
att kunna satsa på hantverkeriet har varit att hon och
hennes sambo Andreas Hedenskog har låga omkostnader utan huslån och ingen bil.
Andreas jobbar som modellbyggare av bland annat arkitekturmodeller och i ett av
husen på gården har han och
Eva sina ateljéer. Eva jobbar
dessutom ibland för Andreas
med att bygga husmodeller.
Hon började sin verksamhet 2002. I början drog hon
inte in några pengar.
– Det var på gränsen ett tag
och till slut fanns det inga
pengar kvar, men då ﬁck jag
en trisslott av Andreas. Jag
hade aldrig skrapat en trisslott tidigare, men jag vann 10
000 kr.
Sedan har det rullat på. De
ﬁck barnen Axel 2003 och sedan Ivar 2006.
Hennes produktion är
bred från personlig keramik,
smycken med känsla och
färgsprakande tovade halsdukar. Hon har också skulpturer med stark karaktär som
berör. En allkonstnärinna att
lägga på minnet.
 



Linda Spolén som uppmärksammats både för utmärkelsen till ”Årets skolbibliotekarie” 2007 och för
sitt framgångsrika arbete
med Barnens eget bibliotek i
Stenhamra, har under senaste åren gjort många uppskattade föreläsningar runt om i
landet.
Nu var turen kommen till
konferensen på Göteborgs
Stadsmuseum som riktade
sig till lärare, rektorer och
skolbibliotekarier och hade
underrubriken ”Lärande, läsande och samspel i skolbibliotek”.
– Det var verkligen jättekul att få vara med och
berätta. Det var de främsta
forskarna inom området i
världen och så jag, berättar
hon lite blygsamt.
Det uppskattade föredrag
som Linda Spolén hållit vid
ﬂera tidigare tillfällen kallar
hon: ”Vi smittar barn med
läsfeber och lust att lära: så
arbetar vi på Träkvista skola

för alla barns rätt att läsa och
lära”.
Självklart fanns modern
teknik tillgänglig under föreläsningarna. Det budskap
som Linda Spolén bland annat förde fram om att det
krävs minst 5 000 timmars
läsning för att skapa en god
läsare, och att varje ny bok
ska ﬁnnas i skolbiblioteket
samma dag som den kommer ut, förmedlades direkt
ut till en större krets genom
åhörare som både twittrade
och bloggade under hennes
framträdande.
Övriga föreläsare på konferensen var professorerna
Ross Todd, Carol Gordon
och Louise Limberg och undervisningsrådet Kjell Ahlgren från skolinspektionen.
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Tappström
Ica Supermarket Tappström är idag en av Sveriges största Supermarketbutiker med ca. 80
anställda. Vi har ambitionen att vara en av Stockholms ledande butiker. Hjärtat i verksamheten är vår manuella delikatessdisk.

Vi söker förstärkning till vår manuella delikatessdisk
Vi söker dig som är

s MATINTRESSERAD s DRIVANDE s TRENDMEDVETEN s KREATIV
samt brinner för att möta kunden. Det är dessutom en fördel om du gillar att
jobba i ett högt tempo med många bollar i luften. Att du har erfarenhet från
liknande jobb ser vi som en merit.
Tjänsten är heltid eller enl. överenskommelse. Tillträde omgående.
Vi önskar din skriftliga ansökan till stefan.v.norberg@supermarket.ica.se
Ica Supermarket Tappström, Mälarö Torg 1, 178 30 Ekerö
Frågor om tjänsten besvaras på tel. 08-564 109 96.
Sista ansökningsdag 2010-02-28

Verkställande Direktör
Färingsö Konsumentförening söker ny
VD. Föreningen omfattar två butiker,
en i Stenhamra och en i Kungsberga,
och har en uttalad ambition att vara det
ledande detaljhandelsföretaget i regionen.
I vår nye VD:s roll ingår uppdraget som
butikschef i Stenhamra.
Du kommer att leda ett offensivt gäng
medarbetare där fokus ligger i att
utveckla våra butiker och att ytterligare
stärka vår lönsamhet.
Vi tror att du är resultatinriktad och säljinriktad
med kunden i fokus. Du ser lönsamhet som en
nyckelfaktor för utveckling och ditt synliga
ledarskap som en naturlig ledarstil vilken
genomsyrar organisationen.

Är du visionär. Har du en modern ledarstil.
Förstår du detaljhandelns villkor. Bra!

Vi tror att du har högskolebakgrund, en flerårig
erfarenhet från detaljhandeln och identifierar
dig som en affärsman ut i fingerspetsarna.
Du brinner för att förverkliga visioner och mål,
att se andra växa och att skapa ett lag som tar
sig till de högt ställda målen.
Läs mer om konsumentföreningen på
www.konsumfaringso.com eller ta kontakt
med vår nuvarande avgående VD
Eric Zachrisson tel. 08-56044135 alt. vår
ordförande Stig Marklund tel. 070-6724141.
Välkommen med din ansökan senast
den 28 februari 2010 till:
Färingsö konsumentförening
Box 82, 179 03 STENHAMRA

FÄRINGSÖ KONSUMENTFÖRENINGS mål är att skapa värde för medlemmarna
och vår vision är att vara det ledande detaljhandelsföretaget i regionen. Vi ska
erbjuda våra kunder prisvärda varor av god kvalitet och ett engagerat bemötande
med förtroende och ansvar. Vi är ca 50 medarbetare i två butiker och säljer varor
för ca 100 miljoner kronor/år. Vi har en god utveckling med bra resultat, vilket gör
att vi nu inriktar oss på nya satsningar för framtiden. Läs mer om oss och vår nya
VD:s profilbild på www.konsumfaringso.com

MÄLARÖARNAS NYHETER  8 FEBRUARI 2010
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Lucas Källman är egentligen inte intresserad av att
marknadsföra sin konst, det
kommersiella syftet hör inte
ihop med hans synsätt på
konst.
– I den mån man uppskattar det jag gör kan man ju se
det som att jag fått en gåva,
och jag har inte fått den gåvan för att jag ska bli rik och
berömd utan för att dela med
mig till mina medmänniskor, säger Lucas Källman.
Hans ambition är inte att
sälja i första hand och hade
helst sett att utställningen
på Ekebyhovs slott skulle bli
mer av en ren visning, ungefär som på ett museum.
Han är självlärd och har
inte gått någon konstskola.
– Det jag målar är jag ensam om, det ﬁnns ingen som
kan lära mig någonting jag
har nytta av utom jag själv.
Efter utställningen kommer ett av hans alster att
hänga på slottet under hela
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säsongen, men eftersom det
kommersiella inte är i fokus
för Lucas Källman bör den
som vill beskåda ﬂera av
hans tavlor besöka utställningen på slottsgalleriet i
februari.
– Man vet aldrig om tillfället återkommer, säger Lucas
Källman.

utan andra uppdragsgivare
än sig själv, ett arkitekturoch vattenprojekt tillägnat
Sickla sluss i Hammarby
sjöstad. Genom åren har det
vuxit och utvecklats framförallt kring begreppet ”rening”. Sickla sluss släpper ut
insjövatten till Östersjön, ett
relativt, normalt, syrefattigt
och övergött insjövatten till
den redan hårt förorenade
Östersjön. Att rena våra sjöar
och hav är också att rena oss
andligt menar han.
I samband med utställningen kommer Torgny
Larsson hålla en föreläsning
– ”Födelsen av en ny tid” den
14 februari klockan 15-16.
Utställningen med Lucas
Källman och Torgny Larsson
på Ekebyhovs slott pågår
lördagar och söndagar till 21
februari kl 12-16.

Ekerö Adelsö

Ekerö Hummelvreten

Fritidshus vid allmänning med närhet till Mälaren.
Välskött, rogivande läge. Tomt 4.000 kvm. Gäststuga.
Utgångspris: 1.495.000 kr Kvm: 58
Adress: Skogstorps Tomtväg 4

Trivsamt & välbeläget, renoverat till ﬁnt skick. Barnvänligt
enplanshus. Två våtrum topprenov. -09, bastu. Varmförråd.
Utgångspris: 2.695.000 kr Kvm: 130+15
Adress: Skridskogränd 5

Ekerö Centrum 3:a

Ekerö Sandudden

Härlig uteplats i sydöst. Mälarnära. Modernt, lugnt &
bekymmersfritt. Nära butiker, buss.
Utgångspris: 895.000 kr Kvm: 79,5 Avgift: 5.756 kr
Adress: Tegelbruksvägen 3A

Radhus med ljus & rymd, fri vy över Mälaren. Genomg.
ﬁna materialval. Söderläge. Barnvänl. nära skola, buss,
Utgångspris: Såld före visning! Kvm: 102+9
Adress: Sjöutsikten 14

Ekerö Närlunda

Ekerö Sandudden 5:a

Sjötomt! Fri vy över Mälaren, egen brygga. Drömhus
stilsäkert & påkostat. Allt i toppskick. Högt centralt läge.
Utgångspris: Sålt Kvm: 259+50
Adress: Närlundavägen

Högt belägen med fågelperspektiv mot Mälaren. Stilfull
våning, fritt ljust läge, påkostade materialval. Unik storlek.
Utgångspris: 3.195.000 kr Avgift: 6.500 kr Kvm: 127
Adress: Mälarvyn 5

Ekerö Centrum 4:a

Tomter Munsö & Adelsö till salu!

Balkong i sydväst, ﬁnt skick, öppen planlösning. Stort kök,
tre bra sovrum, två badrum. Nära Mälaren, butiker, buss.
Utgångspris: 995.000 kr Avgift: 6.819 kr Kvm: 91
Adress: Tegelbruksvägen 9C, 1 tr Hiss

Vackra natursköna tomter med bygglov. Båt- och hästplats
möjlig! Ring oss gärna för mer information. Välkommen!
Utgångspris: Ring för info. alt www.husmanhagberg.se

Den andre utställaren är

skulptörenTorgny Larsson.
Han arbetar med ett projekt
utan någon som helst ekonomisk täckning. Det kommersiella har inte heller för
honom någon stor betydelse.
– Vi är på väg in i en ny
tidsålder med stora utmaningar som inte låter vänta
på sig. Vi kan inte hålla på
som vi gör idag, säger han.
För mer än tolv år sedan
påbörjade Torgny Larsson,
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nyhet

LADY VGG 05

Vggfrg som ger
rummet en knsla av
vrme och mjukhet.

LADY.

Nr bara det bsta r gott nog.

Hög kvalitet
– rimligt arvode.
Välkommen att bli nöjd
du också!

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

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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berga ägdes av Johan Mattsson som var Ulrikas morfar. Han ägde ﬂera gårdar i
Kungsberga.
Ulrikas far, skattebonden
Jan Hansson var född på Västergården på Björkön. Han
hade en besvärlig uppväxt,
först med en styvmor och
sin far som omskrevs som en
otrevlig man. Sedan bodde
Ulrikas far Jan med sin biologiska mor och Jans farbror
som hon var gift med.
    ﬂyttar 1795 från
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 Foto: Dick Larsson

På Färentuna finns Ulrika
Jansdotters väg. Det finns
även en stiftelse med
hennes namn, men det är
få som vet vem hon var.
Det finns mycket litet
skrivet om henne och inte
ens i kommunens arkiv
går det att finna uppgifter. Egentligen ganska
anmärkningsvärt, då hon
var en av de förmögnaste
kvinnorna i Kungsberga i
mitten av 1800-talet.
När Dick Larsson hade en
tillfällig plats på Färingsöhemmet kom han i samspråk
med en hundraårig dam. Hon
talade då om att det fanns en
stiftelse inom kommunen
som hette Ulrika Jansdotters
stiftelse och påpekade också
att vägarna kring Färingsö-

hemmet bar samma kvinnas
namn. Den äldre damen bad
Dick att ta reda på mer om
Ulrika Jansdotter, vilket han
genast nappade på.
Uppgiften visade sig vara
svårare än väntat. I kommunens arkiv fanns nästan inga
handlingar alls, inte ens hennes testamente med underlaget för stiftelsen.
Med hjälp av Färingsö församling, Riks- och Landsarkivet, Länsstyrelsen, Länsmuséet och mantalslängder
växte sakta Ulrika Jansdotters liv fram.
  1804 i Kungsberga nr 3 som ligger i trakten av
norra Skärtnäs på Färingsö.
Ulrikas mor hette också
hon Ulrika och var född på
samma gård. Gården Kungs-
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ning för att utröna vilka som
var arvsberättigade. Det annonserades i post- och inrikestidningar och det kom in
hur mycket svar som helst.
Först 1913 var det löst och de
tre personer som hon donerat till i testamentet ﬁck ut
sitt arv.
   mer än halva
Kungsberga. Kungsberga var
på den tiden Upplands största by. Ulrika gifte sig aldrig
och ﬁck aldrig några barn,
men hon tog sig en fosterson. Han var son till en piga
och dräng som varit anställda
på Högby som Ulrika också
ägde.
Sonen ärvde Högby, men
där fanns ett förbehåll. Om
han inte gifte sig och ﬁck barn
skulle den delen av Högby
tillfalla socknens folkskola.
Det blev så, eftersom han
aldrig gifte sig eller ﬁck barn.
De två andra som fanns i
testamentet var en man som
hjälpt hennes mor och Ulrika och även fungerat som
hennes förmyndare under en

Till salu
Bichon Havanais
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Björkön till en anställning
som dräng på Kungsberga nr
3. Där träffar han Ulrikas mor
och de gifter sig 1796. Så småningom övertar han gården
av sin svärfar och skaffar sig
med tiden ekonomiska fördelar av olika slag.
– Jag tror att Ulrikas mor
och även Ulrika hade det
ganska jobbigt med fadern.
Han var nog inte snäll. Han
var säkert präglad av en ganska tråkig uppväxt, säger
Dick Larsson.
Det blir naturligtvis en hel
del spekulationer då privata
brev och anteckningar inte
ﬁnns bevarade, men troligt
är att fadern inte hade någon
större plats i Ulrikas hjärta.
Ett av ”bevisen” för detta
är att modern har fått en ﬁn
gravplats med en stor sten
som Ulrika låtit resa. Fadern
ﬁnns däremot inte ett spår
av, inte ens en anteckning i
kyrkans handlingar vare sig i
Färingsö eller Adelsö socken
där han växte upp. Man kan
utgå från att det var medvetet
från Ulrikas sida.
Utöver Ulrika får paret ytterligare en dotter som dör
endast 19 år gammal samt sonen Johan. Ulrikas far avlider
1846, brodern Johan året därpå och modern går bort 1849.
Ulrika ärver ensam all
mark och tillgångar som hennes far skaffat. Det gör henne
till Kugsbergas i särklass mest
förmögna människa.
När Ulrika levde skulle
”kvinnan tiga i församlingen” och kvinnor hade inte
rösträtt. Ulrika hade sin för-

mögenhet och uppenbarligen huvudet att använda den
för att få som hon ville.
– Vad jag kan förstå så lånade hon ut pengar till storgubbarna ute i Kungsberga så att
de skulle göra som hon ville,
säger Dick Larsson.
I bouppteckningen syns
att hon hade lånat ut väldigt
mycket pengar. Däremot
ﬁnns inga papper på till vem.
Hon kan dock inte ha lånat ut
så mycket pengar till fattiga
utan det måste varit till storbönderna. På det viset ﬁck
hon möjlighet att påverka.
När hon dog 1869 var det
många som ville ta del av
hennes arv. Häradsrätten
föranstaltade om en utred-

08-560 247 80

Caisa på Österängs kennel
har fått valpar igen! 2 tikar
och 4 hannar. Mamma
Caisa säger att Mälaröarna
är en bra plats för hundar
att bo på, dels får de syskon
och halvsyskon i närheten,
dels kan de hälsa på sin
mamma ibland!
Lev. klara vecka 9-10
Gå gärna in på rasklubbens
hemsida : www.bbhc.nu
för mer info.
ÖSTERÄNGS KENNEL
Lena & Patrik Lönnquist
Telefon: 560 205 46
osterangs.tradgard@
bredband.net

period, och en kvinna som
också hade hjälpt henne.
Sedan fanns en testamentsgåva till socknen för
socknens fattiga och gamla.
Det var gården Röbacka, där
Färentuna skola och dagis
ﬁnns idag. Färingsöhemmet ligger också på Röbackas
ägor.
– Det är tack vare henne
som Färingsöhemmet existerar, berättar Dick Larsson.
I testamentet står att man
inte får sälja Röbacka. Den
skulle arrenderas ut och arrendet skulle gå in som pengar till de fattiga och gamla.
Där är starten till Ulrika
Jansdotters stiftelse. Idag arrenderar Högby fälten och
även uthus och ladugård. De
pengarna som kommunen
får in går till stiftelsen. Stiftelsen är en egen juridisk person. Kommunen har i uppdrag att förvalta stiftelsen,
man har ingen rådighet över
den och det hela granskas av
Länsstyrelsen.

delas medel
ut från stiftelsen och det är
vårdbedömarna på kommunen som avgör vilka som får
hjälp. Tack vare Dick Larssons digra forskningsarbete
vet man nu också när det ska
delas ut. Det ﬁnns endast en
avskrift av Ulrika Jansdotters
testamente, denna fann Dick
under sitt arbete. Han har
skrivit av den och återbördat
till kommunens arkiv. Här
står det angivet att medel från
stiftelsen ska delas ut den 4

 

juli varje år som var Ulrikas
födelsedag.
Ulrika var inte alls uppskattad i Kungsberga, hon
ansågs som konstig. Hennes
stöd till de gamla och fattiga
och till folkskolan var märkligt i mångas ögon. Bönderna
såg i allmänhet endast folkskolan som något som tog
barnen och i och med det,
arbetskraften från gården.
Inställningen till fattiga och
gamla på den tiden var inte
nådig. I sockenstämman
hade sockennämnden, som
kan sägas vara en föregångare
till kommunstyrelsen, tagit
upp ett förslag om att reparera fattigstugan. En storbonde begärde då ordet och
yttrade: ”Jag avstyrker då jag
tycker att detta är obehövligt.
Jag tänker i alla fall inte att bo
där”.
   var helt och hållet

får vi aldrig veta, men att hon
var en oerhört viktig person
är det ingen tvekan om.
– En fascinerande och modern kvinna. Hon liknade
ingen annan i sin generation
säger Dick och tillägger att
han nog blivit en aning förälskad i henne under resans
gång.

Fotnot: Dick Larssons rapport ﬁnns i bibliotekens lokalsamling för de som vill
läsa den.
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Foto: Dick Larsson

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.

MÄLARÖARNAS NYHETER  8 FEBRUARI 2010

| 50 år sedan

15

#! #  !
" ! 
   
    
 
    
 
     
     

Mer än hundra barn i åldern
8-16 år är inskrivna i Färingsö
kommunala musikskola,
som på bara några år tycks ha
löst svartsjölandsungdomarnas fritidsproblem.
Musikskolan har tio lärare
med kommunala musikledaren Ulla Strandell i spetsen.
– Intresset för den kommunala musikverksamheten
är glädjande stort i alla delar
av Färingsö, säger fröken
Strandell till Mälaröarnas
Nyheter. Vi tycker att det är
mycket intressant att arbeta
med barnen och föräldrarnas
intresse är också inspirerande.
Med Kaysa Magnusson
som instruktör börjar också
två kurser i rytmik, lek och
sång för ett tjugotal barn i
åldern 6-9 år på Svartsjö och
i Färentuna.
– Vi tycker att det är viktigt
att de små barnen i tid får
lära sig rätt tonbildning och
frasering. Det är så lätt att
de annars senare tar intryck
av de schlagersångare, som

via radio och grammofon
presterar en hes och oriktig
sång, som till och med kan
vara skadlig för stämbanden.
Man kan bara föreställa sig
hur damerna Magnusson
och Strandell hade sett ut om
de fått lyssna till den kvinna
som 50 år senare blir vald
till årets kvinnliga artist på
Grammisgalan, nämligen
Amanda Jenssen med sin
hesa stämma.
Hur som helst, det är
inte bara Svartsjölandets
ungdomar som får drillning
i musikens underbara värld.
Efter den lyckosamma starten på Svartsjölandet sprider
sig musikintresset vidare till
Munsö.

Här är det lokalavdelningen
av Svenska landsbygdens
studieförbund (SLS) som
står för det hela. Vid ett
introduktionssammanträde i
Munsö nya skola, välkomnades lärare och blivande elever
av SLS-ordföranden lantbrukaren Gunnar Westrin. Ett
femtontal intresserade elever
i olika åldrar och kunnande
dök upp. Efter en genomgång av deras färdigheter

Ta grönt kort 2010
på Troxhammar GK
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I kursen ingår:
kom man fram till att undervisning i pianospel, gitarr
och blockﬂöjt kunde komma
igång. En av deltagarna kommer dessutom att traktera
trumpet.
Än tar det nog tid för dessa
musikanter att få uppträda
för stor publik, även om fröken Strandell säger att ”det är
roligt och viktigt för barnen
att få spela för publik”. Därför
ordnar man också konserter i
mars i Sånga och Skå kyrka.
Innan dess blir det dock
”Svartsjölandets största
festkväll” som går av stapeln
den 27 februari. Det rör sig
om maskerad och skottårsbal i Färentuna Folkets hus.
Kanhända spelar här erfarna
musikanter upp till dans eller så blir det ”hes och oriktig
sång” från grammofon.

 

För Dig som är yrkesverksam och hjälper en äldre närstående:
Start torsdagen den 25/2 kl. 19.30-21.00
Ekebyhovskyrkan. Anmälan senast 19/2

Lena Spano från STROKE- Riksförbundet föreläser om STROKE.
Torsdagen den 18/3 kl. 14.00-16.00
Stockbygården, Stenhamra Kostnad 40 kr

BERÄTTARVERKSTÄDER för seniorer

Varje människa är unik och bär på tankar och berättelser. Det vill vi ta vara på!
Vi söker Dig som vill inspirera andra och leda en Berättarverkstad. Margaretha
Wikholm, skådespelare och regissör ger Dig utbildning och handledning under
våren. Anmälan senast 19/2
Bär Du på historier och berättelser som du vill dela med andra?
Då är du välkommen att medverka i Berättarverkstäderna! Anmälan senast 16/4

Vill du veta mer eller anmäla dig?
Kontakta Pia Nilsson, anhörigkonsulent
Tfn: 073-660 44 67
eller e-mail: pia.nilsson@ekero.se

Ekerö kommun i samverkan med Röda Korset, PRO, SPF, Svenska kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan

FÖRELÄSNING OM STROKE

●
●
●

Pris vuxen 1995 kronor. Juniorpris 1495 kronor

Kom igång kurs 2010
Få en bra start på säsongen!
Gå en 2-timmars kurs med en pro i grupp.
Kursen tar upp sving, chip och putt.
Max 8 deltagare per kurs.

Pris 350 kronor
Mer info hittar du på troxhammargk.se
Anmälan på: telefon 08-564 206 00
Email: jessica.krantz@troxhammargk.se

Nytt år och
400 härliga kurser

Hjälper du en äldre närstående och vill träffa människor i samma situation som du?

ANHÖRIGUTBILDNING OM DEMENS
Eva Jönsson från Silviahemmet föreläser om demenssjukdomar, symtom
och bemötande.
Start torsdagen den 15/4 kl 18.00-20.30
Kajutan, Ekgårdens äldreboende Anmälan senast 12/4

●

Fritt spel på Troxhammar GKs 5-hålsbana under 2010
10 timmar praktisk golfutbildning
2 timmar golf teori
Kurslitteratur
Lån av utrustning



ANHÖRIGGRUPPER

För Dig som är anhörig till en demenssjuk närstående:
Tisdagar varannan vecka från den 12/1 kl. 12.00-14.00
Kajutan, Ekgårdens äldreboende

●

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
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Näringsfrihet och åsiktsfrihet!
Ekerö tidning en fri konkurrent?
Vi reagerar starkt på Ekerö tidning,
kommunens egen tidning. Som
liberaler, anser vi det mycket viktigt att den fria pressen har goda
levnadsvillkor. När kommunen för
skattebetalarnas pengar bekostar
och konkurrerar med en egen tidning protesterar vi.
Det går an så länge som kommunen
ger ut ett neutralt informationsblad eller bekostar motsvarande
information i lokaltidningen.
Men det senaste numret av Ekerö
tidning innehåller artiklar utöver
denna ambition. Helsidan Glögg

på Äppelfabriken, Boktips inför
julhelgen, Ekeröporträtt är inte
kommunal information. Tidningen
har blivit en konkurrerande lokaltidning.
Vi utgår från att kommunen i
första hand bör stödja näringsfrihet och fri konkurrens genom att
publicera annonser med kommunal
information i den fria företagsägda
lokaltidningen.
Den fria lokaltidningen behöver
kommunens stöd och inte dess
konkurrens. Det kan tyckas oskyldigt med dessa underhållningsartiklar, men vi reagerar mot principen.
Ekerö kommun har vuxit, men vi

har fortfarande en lokal tidning som
endast utkommer med ett nummer
var fjortonde dag. Vi förmodar
att ekonomin är begränsningen
för tätare utgivning. Mälaröarnas
Nyheter är en älskad tidning som
lusläses av de ﬂesta Ekeröbor. Men
vi vet att det ﬁnns önskemål om
ﬂer reportage och artiklar om vad
som händer och sker i kommunen.
Sannolikt ökar den möjligheten
om kommunen lägger ner sin
tidning och lägger motsvarande
pengar på informationsannonser i
Mälaröarnas Nyheter istället.
Vi skulle gärna vilja veta hur
Mälaröarnas Nyheter ser på kom-
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Jag har följt debatten under
åren angående äldreomsorgen. Det har bland annat
riktats kritik mot Kullens
äldreboende i Ekerö centrum.
Kritiken har rört hög personalomsättning, matupphandling, bristande underhåll
av lägenheterna och avsaknad
av aktiviteter för de boende.
Dessutom var informationen
till de boende på Kullen och
deras anhöriga bristfällig.
Sedan 2005 bodde vår
mor på äldreboendet Kullen,
avdelning “Vitsippan”. Den
första tiden var turbulent. Vi
kände att mycket bestämdes
över våra huvuden.
Med en ny verksamhets-

ledning så skedde emellertid
en stor förändring. Ledningen
tog till sig av kritiken och
man har nu fått en fast personalstyrka och de boende
erbjuds nu ett stort utbud
av aktiviteter. Matkvaliteten
har också förbättrats. Jag och
mina syskon med familjer vill
förmedla hur vi uppskattar
den positiva förändringen.
Vår mor har alltid varit en
mycket engagerad kvinna
med åsikter och tankar om
det mesta och under de sista
åren i synnerhet om det som
rörde hennes dagliga liv. Hon
var bl a engagerad i ett bo- och
ett matråd, där personalen vid
“Vitsippan” alltid visat stor

förståelse för hennes åsikter
och tagit del av hennes tankar
på ett respektfullt sätt. Det
gav vår mor kraft och styrka
att kunna sprida glädje och
dela med sig av sin vishet till
både oss i familjen och även
som vi förstått till personal
och andra boende.
Vi vill rekommendera
ledningen för Kullen att fortsätta värna om sina duktiga
medarbetare, då kommer
Ekerö att i framtiden kunna
garantera sina åldringar ett
värdigt äldreboende. Vår mor
avled på Kullen 19/1 2010.
Æ=i]Xd`ca\e
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gYHUOnW DOOD NDVWUXOOHU RFK NRUNVNUXYDU
WLOO RVV RFK VNlP ERUW GLQ NlUD PHG HQ
VWXQG Sn -XQJIUXVXQG 9DUPW YlONRPQD

26 Sn VWRUELOG YLVDV QlU
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Häromdagen hämtade jag mina två barnbarn vid Färentuna skola/dagis. Eftersom
jag kom för tidigt satt jag kvar i bilen på
parkeringen och tittade på traﬁken förbi
skolan. Jag är chockad över hur fort de
ﬂesta kör på 30-sträckan. Fortast körde
några lastbilar och en taxibil. Varför sitter
det inte några fartkameror på sådana ställen där de verkligen behövs?
För ett tag sedan ﬁck min svärson
böter efter att ha fastnat på en bild tagen
av kameran vid Lindötunneln. 13 km i
timmen för fort på en 70-sträcka tycker
jag är en lindrig förseelse jämfört med att
köra för fort förbi skolor och dagis.
=fkf1
nnn%]fkfXblk\e%j\

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

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

!LKOLÍS  !LKOTEST

Dip. Massageterapeut

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
O

RB

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

Carina Eldh
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Hur kommunen väljer att använda
mälaröbornas skattepengar är en
politisk fråga och inget som vi som
opartisk och politiskt obunden tidning
uttrycker någon egen åsikt om.
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munens beslut att låta Ekerö tidning
växa ut till en lokal tidning!

SFÖ

RBU

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Ekerö Bildbyrå
Erbjuder bilder
med inriktning
på
mälarömotiv
och
miljöer
www.ekerobildbyra.se
www.ekeröbildbyrå.se

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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Den stora förmånen att få
status som världsarv innebär turistintäkter för kommunen, positiva synergieffekter för näringslivet och
lokala aktörer samt fokus på
det land eller den plats där
världsarvet ﬁnns.
Det innebär också ett stort
ansvar inte bara för platsen
som sådan utan även för att
både nuvarande och kommande generationer både i
Sverige och utomlands skall
kunna ta del av detta världsarv på bästa sätt. Man förbinder sig således att på bästa sätt
vårda och åskådliggöra detta
världsarv.
Området har en mycket
ﬁn och historiskt intressant
karaktär av grav- och ruinområde, en rik markﬂora samt ett
biotopintressant fågel- och
insektsliv.
Skötseln av Hovgårdens
världsarv lämnar tyvärr
mycket att önska exempelvis:
1. Det saknas en lämplig och
tillräcklig besöksparkering.
2. Det saknas en historiskt
tidsenlig och fantasifull
”port” till världsarvet i form
av ett medeltida upplysande
info-center.
3. Gravkullar och ruinlämningar är bevuxna med
buskar och träd.
4. Kor används till avbetning vilket är felaktigt p.g.a
tyngden hos dessa djur vilket
speciellt vid regn ger djupa
spår i marken. Fårbetning ger

inte denna markpåverkan
5. Nedrasade stenar vid
Alsnöhus ruinkulle läggs
inte på plats igen, dessutom
kan man tydligt se spår av
åverkan i form av stenar och
grästuvor som vänts upp och
ned, kanske ett försök att leta
fornlämningar? Att för övrigt
skyfﬂa ihop en historisk ruin
av denna klass till en stor
hög är för mig obegripligt.
Eketorps borg på Öland är ett
utmärkt exempel på vad man
bör göra i stället.
6. Skyltningen är om den nu
ﬁnns i form av informationstavlor som står upp i avsaknad av läsbar text.
7. Soptunnor saknas i önskvärd omfattning. Följden
blir att skräp, ﬁmpar och
plastförpackningar släpps på
världsarvet.
8. Vintertid används gravkullarna som kälk- och pulkabacke, vilket ju kan tyckas
vara en oskyldig företeelse,
men på ett världsarvsområde
bör man precis som på andra
gravar och historiska lämningar naturligtvis undvika
detta. Ingen skulle väl exempelvis komma på tanken att
använda Taj Mahal för fritidsaktiviteter.
9. Det ﬁnns kvarlämnade
rester av tidigare bebyggelse
från modern tid. Nu när vi
vet bättre att sköta om vår
historia skall detta självklart
tas bort.
10. Den intressanta runstenen på Hovgården är beväxt

med lavar, runornas målning
ﬂagnar av.
11. Det är av yttersta vikt att
det ﬁnns en orörd ”buffertzon” kring världsarvsområdet.
12. Närheten till idrotts - och
festplats bör avskärmas i
form av träd och buskar.
Detta är några punkter
som snarast måste åtgärdas
så att Hovgården kan återfå
det utseende och den status
som området förtjänar.
Riksantikvarieämbetet skall
i egenskap av förvaltare
tillsammans med Ekerö
kommun och Stockholms
kommun ta ett rejält och
adekvat helhetsgreppgrepp i
samarbete med lokala aktörer
och föreningar. Förmodligen
kan området skötas mycket
bättre lokalt med minskad
byråkrati och mindre luddiga
prioriteringar. Och detta skall
ske nu så att inte förstörelsen
får fortgå. Kostnader är oundvikligt i förmånen att ha ett
världsarv. Ingen kan vinna
på att låta området förfalla,
tvärtom så skall Sverige,
Stockholm, Ekerö kommun
och Adelsös innevånare
kunna känna stolthet över att
detta unika område ligger på
denna vackra plats.
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Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

Förstudie
Väg 800/814 Färingsö,
Ekerö kommun
Förbättrade hållplatslägen, väg 800
Hammargården, väg 814 Rosenborg och
Fårhagen.
Vägverket Region Stockholm har tagit
fram en förslagshandling Förstudie för
ombyggnad av tre busshållplatser på
Färingsö. De hållplatslägen som omfattas av förstudien föreslås byggas ut till
god geometrisk standard och tillgänglighetsanpassas enligt SL gällande
hållplatsutformning.
Hållplatsen Hammargården i norrgående riktning är för kort för
angörande bussar vilket kan leda till
olyckstillbud. Hållplatsen Rosenborg i
södergående riktning är också för kort
och väderskyddet är felplacerad samt
att det är problem med avrinningen av
vägdagvattnet. Hållplatsen Fårhagen i
norrgående riktning saknar helt hållplatsficka och bussar tvingas stanna i
vägskälet.
Syftet med förstudien är att ta fram förslag till förbättring för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för
kollektivresenärer på Färingsö.
Förstudien finns att ta del av under
tiden 16 februari t o m 9 mars 2010
under respektive kontors öppettider hos:
1. Vägverket Region Stockholm,
Sundbybergsvägen 1, Solna
2. Ekerö kommun, Kommunhuset, Ekerö
centrum
Samt på Vägverkets hemsida
www.vv.se/vägprojekt
Vi vill gärna veta vad du tycker. Skicka
dina synpunkter senast den 9 mars 2010
till Vägverket Region Stockholm,
171 90 Solna.
Har du frågor – kontakta projektledare
Bertil Nilsson, Vägverket Region
Stockholm, tfn 08-757 66 22.

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

Vägverket arbetar för att din resa på
Sveriges vägar ska vara så smidig, säker
och miljöanpassad som möjligt. Vi har
ansvar för frågor som rör vägar, trafik
och trafikanter.
www.vv.se
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Ekerö tennisklubbs bästa junior
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Det är nog bara när man möter Marcus i spel på banan som
detta stämmer. Utanför banan
har han snarare en ödmjuk
framtoning, om än med mycket glimt i ögonen.
Marcus var tidigare rankad
som nummer 17 i Sverige.

– Jag har varit skadad under
hösten så nu är jag rankad på
20:e plats, berättar Marcus.
Sommaren blev dock lyckad
med vinst i Båstads 18 B klass
och en kvartsﬁnalvinst på SM
i dubbel.
Han tränar tennis sex dagar i
veckan och har gymträning cirka tre gånger i veckan. Utöver
detta tävlar han förstås och den
mest intensiva tävlingsperioden är under sommaren. Han
är dessutom tränare på tennisklubbens olika kurser för såväl
barn som vuxna. Att lära ut är
också en egenskap han behärskar väl med blick för vad som
ska korrigeras. Med barnen

kryddas träningspassen emellanåt med lite bus när han returnerar bollarna till barnen.
Själv började han spela tennis i
femårsåldern.
När Marcus inte tränar och
spelar tennis går han andra året
på gymnasiet.
– Mitt framtidsmål är att åka
över till USA och gå på tenniscollege.
Närmast blir det SM i Uppsala veckan före sportlovet.
– Jag hoppas kunna slå min
kvartsﬁnalplats.
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God uppslutning vid SOKs klubbmästerskap

Läget i Ekerö IKs daminnebandy lag
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– Tidigare år har vi satt upp ett datum för tävling i god
tid och sedan har det inte varit någon snö och vi har fått
ställa in. Men nu bestämmer vi datum med ganska kort
varsel och med tanke på det var det bra uppslutning, säger Thomas Lundberg, sekreterare i Mälaröarnas SOK.
Kvicksilvret stannade på sju minusgrader och tävlingssugna juniorer och seniorer trängdes i spåren för
att komma först. Herrklassen vanns av Anders Widegren och bland damerna var det Cecilia Widegren som
kom först. Moa Johansson vann klassen för ﬂickor mellan nio och tio år och bland knattarna vann Arvid Johansson.
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– Vi har haft det ganska tungt resultatmässigt. Vi har varit med i hyfsat många
matcher, men inte riktigt räckt till. Vårt
stora problem är att vi fortfarande har alldeles för tunn trupp för att spela på denna nivå. Vi är med i många matcher, men
orken är inte den bästa och då trillar målen in ju längre matcherna går, eftersom
vi har för få spelare till match. Vi har inte
kunnat spela en enda match med mer än

två femmor. Till råga på allt så har vi haft
mycket skador och sjukdomar i laget. När
truppen redan är tunn blir vi extremt lidande när några är borta.
Näst sista helgen i januari tog vi i alla
fall årets andra seger då vi knappt, men
mycket rättvist bortaslog Kista med 2-1.
Vi mötte också Töjnan borta. Vi var med
i matchen länge och skapade ﬁna chanser
men ﬁck inte in bollen. Tönjan gjorde
mål på sina chanser till slut och det rann
iväg till 1-7, vilket är alldeles för stora siffror sett till spel och chanser.
Det som är mycket positivt är att det
ﬁnns många unga tjejer i laget som har en
väldigt intressant framtid för sig. Vi har
någon 94:a, någon 93:a och en hel drös
med 92:or så där ﬁnns framtidskapital.
Dessa tjejer är otroligt duktiga och villiga
att utvecklas.
®
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KAMPANJPRISER PÅ
7 TÄLJSTENSKAMINER
FRÅN CONTURA

Och precis som alla braskaminer
från Contura är de högpresterande,
svensktillverkade och svanenmärkta.

Gäller t o m 6 mars 2010

Contura 560 T

Contura 480

Kampanjpris 19.900:- ord pris 22.900:- Kampanjpris 24.900:- ord pris 29.900:-

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10
E-post: info@bastuspecialisten.se Öppet: mån 10-19, tis-fre 9-18, lör 10-15.
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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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@e^X8jki`[NX_c$
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Alc`X9`i^`kAf_Xej$
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alfa ђјђџҦ яђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Vår kära
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџ їѢџіёіј ѓҦџѠѫјџіћєюџ яљќњњќџ
єџюѣѠѡђћюџ ѡџюћѠѝќџѡђџ ѕђњяђѠҦј їќѢџ ёѦєћђѡ џѢћѡ

Karen
Grünerwald
f. von Krusenstierna
* 6 november 1914 i Reval
✝ 19 januari 2010 i Stockholm

Vecka 6-7

MÅNDAG 15 FEBRUARI

MÅNDAG 8 FEBRUARI
FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Bibelstudium
Kl. 12 Sopplunch
Kl. 19 Arbetsgruppen
TORSDAG 18 FEBRUARI

TORSDAG 11 FEBRUARI
STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

ULRIKE, MARGARETHE,
URSULA, BERND,
BRIGITTE, WERNER,
CHRISTIAN
med familjer
Övrig släkt och vänner
________________________
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum. Tänk på SOSbarnbyar ”Baltikum”
pg. 90 02 29-6
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Kl. 11
Högmässogudstjänst
Gunvor Johnsson

Eric Englund

Aina Andersson

  #$ 
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f. Andersson
* 13 december 1919
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har stilla insomnat
I vår sorg deltar
släkt och vänner
Munsö 16 januari 2010

$(!!! )$ $' 
$&%! (  !)$ %&

SÖREN och HARRIET
LILLEMOR och LENNART
GUN-BRITT och LARS
ROINE och BIRGITTA
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn

Christin Lindqvist

Stor var Din kärlek
God var Din själ
Käraste Mamma
Tack och farväl
________________________

Din jurist på Mälaröarna
Familjerätt och Arvsrätt

Kl. 12 Sopplunch

Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42

SÖNDAG 21 FEBRUARI
SKÅ KYRKA

Vår älskade

Jur Kand.

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch
SÖNAG 14 FEBRUARI

*$ )$

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den
12 februari 2010 kl. 11.00
i Munsö kyrka. Därefter
inbjudes till minnesstund
i Församlingsgården.
O.s.a. till Roine
tel. 08-560 501 30
eller Lillemor 08-560 502 91,
mobil 0707-42 35 28.
I stället för blommor tänk på
Hjärt-& Lungfonden
pg. 909192-7

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11 Högmässogudstjänst
Gunvor Johnsson
Sång: Sofia Johnsson,
Niklas Rasmussen och
Nick Atkinson

INTERNETCAFÉ
för dataintresserade
55+are
i Träkvista fritidsgård
fredagar kl 10-12

Tillbehör
till datorn?

www.svenskakyrkan.se/faringso

nyheter

MÄLARÖARNAS

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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krånglar?
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SeniorNet Ekerö
Tel. 560 401 40
www.seniornetekero.se

www.malaro.com/mn

För all den värme och uppmärksamhet som jag mött i samband med min
skolavslutning i Närlunda och ända fram till jul- och nyår ber jag att få framföra

MITT VARMA TACK
till alla barn och föräldrar och arbetskamrater i Team Närlunda, modersmålslärarna,
resursteamet och skolledarna för teckningar, pärlplattor, tavlor, blommor och
presenter, kort och brev och minnesvärda och roliga festligheter.
Varmt tack till alla som jag fått lära känna och arbeta tillsammans med under
nästan 45 års tjänst i Ekerö kommun.
Ylva Granelli Larsson

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

| privata marknaden 21
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¢ ¢ LK?PI<J
?lj#*ildfZ_bb#lk_p$
i\jg_jk^i[`Jb#bXcc$

_piX-'''bi%I\]%bimj%
BfekXbkXDXi`XeX'.'$-(.
))(0%

¢ ¢ {EJB8J?PI8

=Xd`caejbXi_piX_ljg
<b\i]ice^i\g\i`f[%
?iXm[`^k`cc
dXi`kX%e`cjjfe7pX_ff%j\

{ejbXi_piX\ebcXi\cfbXc&
bXcc]ii[ZX,'$(''bmd
g=i`e^jk\c1'.'$+++
*(0-%

¢ ¢ K8:B

{ejbXj_piXmid\]ii[
Xck^XiX^\ZX('bmd<b\i

KXZb]iXcclggmXbke`e^`
jXdYXe[d\[d`e][\cj\$
[X^%Fcc\Jm\ejjfe

Gi`mXkg\ijfe\iXeefej\iXi>I8K@J%
DXo),'k\Zb\e`ebcYcXebjk\^jXdk\mag\^Y`c[
Jb`ZbXk`ccgi`mXk7dXcXifXieXjep_\k\i%j\
<cc\ik`ccDE#9fo(''#(./))<b\i%

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

Z\ekildd\[fde\a[%Af_e
Ja^i\e'.*$0'*.-)'%

LkXeefej\iXkmi[\]imXiX_^jk),''''bi
GlYc`Z\i`e^jb\i`klifi[e`e^fZ_`deXmlk$
ipdd\%MXilk\`^f[k`[%?\cjk)m]i\lk^`me`e^%
DXeljkXj`ek\\dfkm`Xk\c\]fe\cc\i]Xo%

Bredband,
är det något
för mig?

Bärbar eller
stationär
dator?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Datorhjälp
hemma

Ny
skrivare?

Jag har en
mac!
Ring inte...

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

Din lokala
musikaffär!

Vi har utökat
I dag kan vi erbjuda:
Miljöbilar, Storbil 6 pass,
Minibuss 8 pass, Rullstolsbuss, Budbilar,
Bil med bilbarnstol för alla åldrar

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

UOmbyggnad
UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

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-;:7GJ6G>'%&%

vc^XimccXijkfiXY\bpdd\i
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXid
fZ_Xedce`e^Xijfd`ebfdd`k
k`cc<b\ieigfc`jfZ_J[\ikiej
YiXe[]ijmXile[\i[\j\eXjk\km
m\ZbfieX%
(/ A8EL8I@ s Traﬁkolycka mellan två
personbilar på Ekerövägen. En person
förd till sjukhus.
;df[hiedh_d][hfeb_i[deY^i][hWjj
Z[jah_dc_iijdajWX_bWhl_Z Svartsjö
slottfalbb[d$
;jj\hiaj_bblbZcejj`dij[cWdia[h
på Färingsö.
(0A8EL8I@ s ;a[h dhfeb_i kj\h jhWﬁkkontroll vid Bergvik.
;diah_l[bi[_daecc[hj_bbfeb_i[d\hd
en a-kassa om att en person på Ekerö ancbji\hkffh[fWZ[X_ZhW]iXhejj$:[iiW
^Whf]jjkdZ[h[dcoYa[jbd]j_Z$
)'A8EL8I@sEtt inbrottsförsök sker
på Gällstaö$ >ki]Wh[d kffjYa[h
Xhojcha[d f biaebl[d j_bb ojj[hdörren.

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

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

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


Nu kan Ni även göra
förbeställningar via nätet!
Gå in på vår hemsida www.ekerotaxi.se

TV- / Antennproblem?

Tranebergs TV-service
27 år i Bromma
*HVXQGDSODQO7HO
ZZZWUDQHEHUJVWYVH

)( A8EL8I@ s Södertörns brandförsvar
]hkjhoYad_d]j_bb[jjc_dZh[bYaW][Wl
[bZd_d]ieb`W_[jjfWddhkcfFWhWZ_il][d"Ekerö.
Feb_i[d\h_d[jjj_fiechWjj\obb[h_l_Z
Hilleshög$ L_Z aedjhebb l_iWh[ i_] \hWh[dlWhWkjWdWdchad_d]$
 ;d kjXbid_d]iaedjhebb kj\hi Wl dhfeb_i[d f ;a[hl][d l_Z Drottningholm$7bbW\hWh[hkjWdWdchad_d]$
))A8EL8I@sFeb_i[dijeffWh[dX_bl_Z
DrottningholmeY^][h\hWh[d[dj_bbi][bi[" XbWdZ WddWj ec Wjj X_b[d bj[h
\h^]j$
 F Färentunavägen sker en traﬁkeboYaWc[Zb]$?d]Wf[hiediaWZeh$
 ;\j[h [d kd]Zeci\[ij f Ekerö Zh
eadZWkd]ZecWhZoajkff_daecc[h
WdcbWdj_bbfeb_i[decjh[ijkbdWXkiiaehj"[dijkb[d`WYaWeY^ijkbdWf[d]Wh$
L_Z_dXhejj_[jj\h_j_Zi^kifMunsö
jWh i_] j`klWhdW _d ][dec [jj \dij[h$
Även en båt blir stulen från tomten.
)* A8EL8I@ s HZZd_d]ij`dij[d ]h
kjhoYad_d]j_bb;akZZil][d"EkeröZh
[dlWjj[dbYaWkffjYaji$
 Feb_i[d aedjhebb[hWh [jj \ehZed f
Ekerövägen[\j[h[jjj_fi"c[dÓdd[hWjj
Wbbjh_i_dehZd_d]$
 L_Z [jj XeijWZi_dXhejj _ [d l_bbW f
Ekerö Xb_h XbWdZ WddWj ZWjWkjhkijd_d]
eY^[daWc[hWijkbdW$Feb_i[dkj\hj[ad_iakdZ[hiad_d]$
;df[hiedfEkeröWdcb[h[][dcaj_]j\h\WhWdZ[c[Z^kdZ$D]ed^WhhlWjXehj[d^kdZ"c[d_ddWdWdcbWdh
\hZ_]iah_l[dZoa[h^kdZ[dkff_][d$

Le[\i[\ej\eXjk\kmm\Zbfijg\i`f[\e_Xic^Xijkcckk`ccY\jmiY[\m`[Y`cfcpZbfifZ_ei[\
jgile^`kilek`kiX]`b\e%











=fkf1Fm\N\jk\iY\i^

),A8EL8I@sVid Lindö tunnel skriver
;a[hdhfeb_ikj[dehZd_d]iXejj_bb[d
bilförare.
 Jl iWcjWb _daecc[h j_bb feb_i[d ec
WjjZ[jifh_d][hjlbiW^ijWhfl][d
vid Hilleshög$ u]Wh[d h ZeYa f l]
eY^feb_i[dX[^l[h_dj[W][hW$
;dl[h\h\h_iaWZf[hiedab_l[hWlXkisen på EkeröeY^ijj[hi_]eY^iel[hf
Xkii^bbfbWji[d$ : Z[j h coYa[j aWbbj
ute får personen följa med till huvudpolisstationen i Solna.
?dXhejj_[dX_bl_ZAWhki[bbfbWd"Drottningholm$ J`kl[d ij`b [d liaW c[Z
innehåll.
 <b[hW f[hied[h h_d][h j_bb feb_i[d eY^
X[hjjWh Wjj Z[j ifh_d][h jl b]Wh f
Nockebybron.
 I`feb_i[d eY^ XhWdZ\hilWh[j bWhcWi
j_bb [d c_iijdaj XhWdZ ecXehZ f
IbW]ijW\h`Wd l_Z Jungfrusunds färjeläge$:[jl_iWhi_]l_Z\hWcaecij[dWjj
en kilrem har förorsakat rökutveckb_d][d$
)- A8EL8I@ s ;a[h dhfeb_i kj\h [d
jhWÓaaedjhebb l_Z 8heijk]Wd" Drottningholm.
).A8EL8I@sIaehij[diXhWdZfud]il_ail][d" Ekerö. Vid brandpersonab[di \hWcaecij ^Wh XhWdZ[d WljW]_j$
Brandpersonalen kontrollerar skorsted[deY^kffcWdWh]Wh[dWjjjWaedjWaj
c[Z iaehij[di\[`WhcijWh[d \h[ dijW
[bZd_d]$
J_fi_daecc[hec[dc_iijdajhWjj-

VÄLLINGBY

KÖRKORT
Intensivkurser
Handledarkurser
Riskutbildning 1
Receptionen öppen:
måndag-torsdag kl 10.00-18.00
fredag kl 10.00-14.00

fyllerist vid Svanhagen$ Dh feb_i[d
aedjhebb[hWh \hWh[d Óddi _d][j Wjj WdchaWf$
;dWdcbWd_daecc[hj_bbfeb_i[dec
att en mobiltelefon blivit stulen på Träkvistavallen.
 8hWdZ _ jhWdi\ehcWjehijWj_ed f IebXWYaWl][d" Ekerö. Vid brandpersodWb[di \hWcaecij h [jj ijehj echZ[
ijhcbij$;a[h[d[h]_hh[ZWdffbWji
eY^_d][dj]hZX[^li\hdXhWdZf[hsonalens sida.
)/A8EL8I@s8_baheYaWhc[Z[db]f
Ekerövägen vid femtiden på eftermidZW][d$ ?d][d X[^l[h \hWi j_bb i`ka^ki
c[dX_b[dXh]Wi\hdfbWji[d$
;dc_iijdajhWjj\obb[h_ijXb_hijeffWZ
Wl feb_i[d f ;a[hl][d cej Munsö
och får följa med till huvudpolisstationen i Solna.
*' A8EL8I@ s Traﬁkolycka mellan två
personbilar sker på Drottningholmsbron.
*( A8EL8I@ s ;d f[hied ec^dZ[hjWi
i Tappström \h c_iijdaj dWhaej_aWbrott och får följa med till huvudpolisstationen i Solna.
 ? Ekerö centrum sker en misshandel
eY^ dh feb_i[d WdbdZ[h ]h l[Z[hXrande våldsamt motstånd och blir skylZ_]j_bb^ejcejj`dij[cWd$
 IjbZ Wl ceX_bj[b[\ed ia[h _ [jj ecabZd_d]ihkc  f [jj \h[jW] f Bryggavägen.

PC Akuten

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

i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.

08-687 11 70, 687 11 90

Ring för rådgivning 08-564 111 25

Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

info@pcakuten.se
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3ERVICEVERKSTADs2ESERVDELAR
!CKREDITERADvSLËCKAORv
H

VERKSTAD
TRÄDGÅRD
z BILSERVICE
z BLOMMOR
z DÄCK & FÄLG
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Busschaufför sökes

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

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik
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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
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Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag
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Köp ditt brandskydd på nätet

Brandskyddsbutiken
08 - 560 354 09
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08-560 304 54
070-555 15 08

Trygghet & Kvalitet

Grundat 1921

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se
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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

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

Gräv- & schaktarbeten
Husgrunder
Grov- & ﬁnplanering
av tomter
● Grundisolering /
dränering
● Sten- & plattsättning
● Avloppsarbeten
●
●
●

akel

&k

VÄRMEPUMPAR
VARMVATTENBEREDARE
● VATTENRENING
● GOLVVÄRME
● PUMPAR
● SERVICE & REPARATIONER
● OM- & NYBYGGNADER
●

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



 


  
   




560 354 00 ● 070-717 79 49
www.sjogrensvvs.se
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Ekerö
Farmartjänst AB
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Allt inom städ
ÖPPET

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu
08-560 243 62
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Flyttstädning?
Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

www.spangamalarolbc.se

Göran Sundström
Tel. 560 453 04
Mobil. 070-578 56 59
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0707-139 000
560 402 51

Tel: 564 109 50

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

Tel: 0708-10 63 69
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Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

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

✔Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔Borttransport

Målarmästare på Ekerö

  



Leif Rickegård

CGS
Trädfällning

Larsas Måleri

070-733 65 26

Binärdata AB

www.bernardtrad.se

Målningsarbeten
och
Tapetsering

  



0739-22 75 30

MÅLARE

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

    
 

  

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

●

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

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

Ring 08-560 377 44
www.emt.se
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För hem och offentlig miljö
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Service
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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
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Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR
Vi sänker dina energikostnader!
Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning
Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Tel: 08-560 252 00

  

  

VILLOR
EKERÖ GÄLLSTAÖ

EKERÖ SOMMARSTAD

Nyskick! Ett modernt parhus om
tot 158 kvm uppfört 2008 på
populära Gällstaö. Olika vinklar o
en blandning av liggande träpanel
o puts ger huset dess lite
speciella o tilltalande karaktär.
Ljust härligt vardagsrum m
generös takhöjd o braskamin.
Stilrent kök m matplats, två
kaklade våtrum samt separat
tvättstuga. 4-5 sovrum var av ett i
"torndelen" med tillgång till egen
stor balkong/altan. Trevlig
Japaninspirerad trädgård på
entrésidan o baksida med trädäck
och gräsmatta. Nära till bad,
buss, förskola och bilfärja mellan
Jungfrusund och Slagsta.

Med nära gångavstånd till
Mälaren ligger denna trivsamma
villa m ett mkt bra läge i ytterkant
av Ekerö Sommarstad. Södervänd
trädg/naturtomt 1.451 kvm m
hörnläge mot skogsområde.
Byggår 1950 + tillby mitten på
70-talet. Bergvärme 2003. 4-5
sovr, v-rum m öppen spis, äldre
kök m matpl, 2 ny renoverade
duschr mm. Bra förvaringsutr,
mindre garage, gillestuga o
tvättstuga i källarpl. Visst
moderniseringsbehov.
Barnvänligt omr m gångavstånd
till busshpl, fotbollsplan,
badstrand.

6 ROK, 140 + 82 KVM

VARUDEKLARERAT

6 ROK, 158 KVM

PRIS 4 475 000 kr/bud.
Biskopsvägen 1.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 72891 till 71122

EKERÖ NÄRLUNDA

FÄRINGSÖ
STENHAMRA

8 ROK, 265 + 120 KVM

6 ROK, 136 KVM

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.

VARUDEKLARERAT

VARUDEKLARERAT

PRIS 2 750 000 kr/bud.
Ringblomman 37.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 76627 till 71122

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

Välplanerat atriumhus med
renoveringsbehov. Härlig
insynsskyddad trädgård med sol
från mitt på dagen till sena
kvällen. Rymlig hall med bra
förvaringsmöjligheter, ljust kök
med matplats i öppen planlösning
mot allrum. I dag 4 sovrum med
möjlighet att göra 5, 2 duschrum
och tvättstuga. Barnvänligt
område med gångavstånd till
bussar, förskola, skola m.m.

PRIS 1 975 000 kr/bud.
Klevbergsvägen 145.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 78294 till 71122

BORÄTTER
EKERÖ NÄRLUNDA

FÄRINGSÖ
KUNGSBERGA

6 ROK, 162 KVM

4 ROK, 100,5 KVM

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.

Fräscht 2-plans br-radhus m
mycket bra s/v-läge o lite
sjöutsikt. Kök md matplats o
bytta vitvaror, 3 fina sovrum md
nya parkettgolv o tapeter.
Nyrenoverat vardagsrum m
utgång till altan m soligt s/v-läge.
2 våtrum samt nyrenoverad
tvättstuga. Isolerat garage m
förrådsplats. Br-radhuset är
beläget i ett mycket barnvänligt o
omtyckt litet bostadsområde ca 3
mil från Bromma. Det går bra
bussförbindelser (snabb buss) o
det är från huset gångavstånd till
mataffär, bad o buss.

Astrakanvägen 11.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 76243 till 71122

PRIS 575 000 kr/bud.
AVGIFT 6 284 kr/månad
Skepparns väg 19.
BOSTADSINFO TILL MOBIL
sms:a 78398 till 71122

TOMTER

MUNSÖ SÖDERBACKEN

MUNSÖ FÖRSAMLING
4 ROK, 130 KVM

2 PLANA VILLATOMTER

Högt fritt läge med utsikt över taken samt åkrar/ängar. Trivsamt
gavelradhus med stor balkong i söderläge, delvis under tak samt
2 bra uteplatser och liten trädgårdstäppa. Ljust vardagsrum och
kök i öppen planlösning. 3 bra sovrum på nedervåningen varav
ett med utgång till uteplats under tak, 2 bad/duschrum samt
separat tvättstuga/groventré. Förråd på entrésidan samt garage i
länga ingår i avgiften. Omtyckt förening med endast 24
lägenheter. Här trivs man, välkommen hem!

Ett totalrenoverat boende m moderna material o genomtänkta
lösningar. Hela bostadsrättsradhuset är helt omgjort invändigt.
Nytt större badrum m kakel/klinker, hörnbubbelbadkar,
duschhörna, infällda spotlights mm. Helt nytt kök m rostfria
vitvaror o öppen planlösning mot v-rum. Inredd ovanvåning/vind
disponerat över stort ljust rum m snedtak och 1 kupa och 2
takfönster för extra ljusinsläpp. Fint laminatgolv, platsbyggda
garderober, handfat o dusch. Nytt stort trädäck på södersidan.
Mycket trivsamt lantligt Br-radhus m bra solläge i omtyckt
förening. Isolerat garageplats m klinkergolv.
AVGIFT 4 896 kr/månad

Plana och södervända trädgårdstomter om 1.128 resp. 1.026
kvm. Lantligt belägna på södra Färingsö med endast några
minuters bilväg till Ekerö Centrum o ca 15 min till Brommaplan.
Tomterna ligger i ett äldre litet villaområde som nu är
detaljplanerat och har kommunalt vatten o avlopp i gatan.
Gångavstånd till buss.

4 ROK, 104,9 KVM

PRIS 395 000 kr/bud. AVGIFT 7 236 kr/månad
Söderbacksvägen 41.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 79212 till 71122

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

FÄRINGSÖ SKÅ

PRIS 1 350 000 kr/bud.
Enlundavägen.
BOSTADSINFO TILL MOBIL sms:a 78623 till 71122

