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Snart dags för bokslut. Vi hjälper er!

 nyheterMÄLARÖARNAS

Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

Ny biltvätt 
Öppet till 24.00

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

Öppet 
för beställning 
och bokning!

Bröllop, Festvåning, 
Företagsfester, Catering m.m.

Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning 
på tel 560 383 00.

Bygdens elleverantör i 9 decennier
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2 för 1 + Solskydd! 
    

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

Med kvalitetsglas från

JUST NU!

Synundersökning 

50 % 
rabatt                                                  (ord. 290:-)

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

Kaffet 
är alltid på!
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Specialvisning!
       

Med kvalitetsglas från

JUST NU!

Kaffet 
är alltid på!

Bokar 
du dina 

glasögon 
under dagen 

så får du 
  20 % rabatt på glasen.

Torsdagen 
den 25/2
möter du 
modeproffset 
från 
Oscar Magnusson 
och Skaga. 
Mingla med oss 
mellan 12-19. 

Kan ej 
kombine-
ras med 
andra 
rabatter.

¢¢ 

¢¢ 
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 2 950 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 163 kvm, biyta 26 kvm
Trädgårdstomt 785 kvm

Byggt 1981
Adress: Fållvägen 28
Visas sön 28/2 13.00-14.00
och mån 1/3 18.00-18.45

På helt insynsskyddad hörntomt vid lugn återvändsgränd och bra läge nära natur, kommunikationer och
skola ligger detta mkt praktiska hus med fyra rymliga sovrum, två badrum och bastu. Stort vardagsrum
med utgång till altan i söderläge. Arbetskök och intilliggande tvättstuga med groventré. Huset är till viss
del i original. Isolerat garage med förvaringsvind. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2138.

Färingsö Stenhamra

4 695 000-4 895 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm
Tomt ca 1000 kvm

Inflyttning: från dec 2010
Tomterna kan besökas, markering finns på
plats!

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. Adress Åsbranten 2-14.
Vänligen ring för ytterligare information.Tel: 08-564 109 80.

Ekerö Sandudden

Utgångspris 3 800 000:-
Tomt 902 kvm sjötomt

Adress: Jungfrustigen 4A

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 information. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2158.

Ekerö Gällstaö

Utgångspris 5 250 000:-
5 rok, boyta 155 kvm och biyta 60 kvm
Adress: Vallviksvägen 114
Ring för visning!

Två sjönära bostadshus med hänförande utsikt
över Mälaren! Hus på 155kvm samt ett nyrenov
hus på ca 70kvm. Båtplats kommer upprättas!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2115.

Färingsö Stenhamra

Utgångspris 1 875 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 125 kvm, biyta 11 kvm
Tomt 179 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1969
Adress: Rapsvägen 11
Ring för info!

Populärt radhus mitt i Väsby nära kommunikationer och natur! Tre sovrum på övreplan, med möjlighet till
fyra, samt ett badrum. Kök och stort vardagsrum med ekparkett och utgång till trädgården i sydost på
entréplan. Garage i länga. Här har man möjlighet att få ett radhus och skapa det precis som man själv vill.
Renoveringsbehov. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2200.

Ekerö Väsby

Utgångspris 795 000:-
Boyta 79,5 kvm, avgift 5.858:-/mån inkl värme,
vatten
Adress: Tegelbruksvägen 9
Visas inom kort!

Trevlig gavel 3:a/4:a med rymligt kök o stort
vardagsrum med utgång till balkong, 2-3 sovrum.
Nyslipat vardagsrumsgolv! Tel: 08-564 109 80.

3:a Ekerö Centrum



Moderat Nytt
Fritt Gymnasieval!
Som förälder till ett barn som just ska söka 
till gymnasiet känns det betryggande att se 
de fantastiska valmöjligheter som nu finns 
för barnen i Ekerö kommun. 

Tack vare de samverkansavtal som tecknats mellan Ekerö och övriga 
kommuner i Storstockholm har Ekerös elever möjlighet att som första-
handssökande söka till alla nationella och specialutformade gymnasie-
program i samtliga kommuner i Stockholms län. 
 
Ett fullständigt avgångsbetyg från gymnasiet är idag mer eller mindre ett 
krav för att överhuvudtaget få ett arbete. Moderaterna och den borger-
liga alliansen satsar därför sedan flera år på en förstärkt studie- och 
yrkesvägledning och en förbättrad uppföljning av våra gymnasieelever 
för att så långt som möjligt minimera avhopp och för att säkerställa att 
så många som möjligt lämnar gymnasiet med fullständiga betyg. Enligt 
SKL:s Öppna Jämförelser hade Ekeröeleverna år 2008 en genomsnittlig 
betygspoäng i gymnasiet på 14,7 vilket placerade dem på 14:e plats 
jämfört med eleverna från övriga kommuner i Sverige.

Jan Runesten
Ordförande i Barn &Ungdomsnämnden

www.forening.moderaterna.net/ekero/

Vi älskar Ekerö

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

Plan villatomt om 2081 kvm i natusköna Hallsta på Adelsö. Här får du chansen att skräddarsy
ditt drömboende. Soligt ostört läge i underbar miljö att bygga villa eller sommarhus på. Hallsta
är en fin och lättillgänglig plats att komma ut till under hela året. Flera äppelträd, ett päronträd
samt en rad av vackra björkar intill tomtgräns. Bad -och båtliv inom gångavstånd. 2 km till
åretruntöppen mataffär och ca 5 km till Adelsöfärjan.

ADRESS: VISAS: KONTOR:

1-plans kedjehus ritat av arkitektkontoret Wingårdhs om 115 kvm präglat av genomtänkt
funktion och design. Byggår 2003. Högt belägen terrass om ca 30 kvm med sjöutsikt och sol från
morgon till kväll. Skyddad inbyggd uteplats i form av atrium välkomnar i husets hjärta. Väl
utnyttjade ytor, hög takhöjd och många ljusinsläpp ger huset en livfull rymd och miljö. 3
sovrum. Två badrum. Äkta material och naturnära färger både inne och på fasad.

TOMTAREA: ADRESS: VISAS: KONTOR:

BROMMA 08-807600, BROMMAPLAN 403
VÄLLINGBY CITY 08-386200, ÅNGERMANNAGATAN 138WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
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Det är full fart i den stora 
samlingssalen i Ölsta folkets 
hus en torsdagskväll i janua-

ri. Ute faller stora snöflingor 
och dämpar ljudet, men här 
inne är ljudnivån hög. Ett 
gäng ungdomar far runt i 
strumplästen, men blir strax 
lugnade av ledarna.  

Här kan man träffa kompi-
sar, få hjälp med läxläsning 
och här ordnas tårtbakar-
tävlingar och pingisturne-
ringar. Vad som händer med 
alla de ungdomar som deltar 
i den populära fritidsverk-
samheten om föreningen 

lägger ner är det ingen som 
vet.

– Vi har organiserad ung-
domsverksamhet två kvällar 
i veckan under skolterminer-
na. Närmaste fritidsgård är 
ända borta i Stenhamra och 
därför kan det ibland det vara 
så många som fyrtio ungdo-
mar här, säger Per Westin, 
ordförande i föreningen se-
dan tre år.

Ungdomsverksamheten 
drivs delvis med hjälp av 

kommunala bidrag och de 
ungdomar som arbetar som 
ledare får ersättning för sitt 
jobb. Allt det övriga arbete 
som läggs ner i föreningen 
gör styrelsen och medlem-
marna på sin fritid. 

Under de senaste åren har 
valberedningen inte kunnat 
presentera några namn på 
nya styrelsemedlemmar och 
de som har nyckelposter idag 
jobbar på övertid, trots att de 
står i tur för att bli avlösta av 

nya förmågor. Nu börjar kraf-
terna tryta.

– Jag räknar med att jag läg-
ger ner i snitt två dagar i veck-
an på föreningen. Man orkar 
ju bara vara framåt och driva 
verksamheten under några år, 
sedan tar energin slut, säger 
Per Westin.

När han, Jon Ehrlin och Ro-
bert Claussnitzer gick in i sty-
relsen för tre år sedan trodde 
de att de tog över en förening 
med stabil ekonomi, men 
upptäckte snart att skulderna 
uppgick till 150 000 kronor 
och de var tvungna att ta lån 
för att komma på fötter igen.

Sedan har de arbetat hårt 
med att få ordning på ekono-
min. 

Idag är det inte pengarna 
som är det huvudsakliga pro-
blemet utan arbetskraften. 
Det går åt många arbetstim-
mar för att rusta Folkets hus 
och den klassiska folkparken 
som hör till.

– När vi tog över dömdes 
lokalerna ut av brandmyn-
digheterna och vi har varit 
tvungna att märka upp alla 
nödutgångar och sätta upp 
brandstegar, berättar Jon Ehr-
lin.

Taket som läckte in har 
lagts om till stor del med ide-
ella krafter och just nu pågår 
en renovering av köket som 
är nödvändig för att möta de 

krav som ställs av hälsovårds-
myndigheterna.

Mellan renoveringarna 
ordnar föreningen populära 
evenemang. Valborgs- och 
midsommarfirande är klas-
siska folkparksaktiviteter 
och Ölstarocken som går av 
stapeln i augusti har lockat 
så många som 850 besökare 
som mest. Det blir många 
timmars förberedelsetid och 
efterarbete.

– Vem ska man fråga om de 
vill jobba på midsommaraf-
ton? Det blir ju naturligtvis 
att man åker hit och jobbar 
själv och får ta familjen till 
hjälp, säger Per Westin.

Mellan de stora arrang-
emangen ordnas pubkvällar, 
klädbytardagar och auktio-
ner bland annat. Lokalerna 
hyrs också ut till företag och 
privatpersoner och förra året 
gick minst sju bröllopsfester 
av stapeln här.

Om föreningen läggs ner 
går lokalerna över till kom-
munen som med största san-
nolikhet kommer sälja den. 

– Alla säger att ”det är klart 
att det ska vara kvar” men 
ingen vill göra allt jobb. Om 
vi skulle vara fler som arbe-
tade aktivt så skulle det vara 
mindre att göra för var och 
en, säger Robert Claussnit-
zer.





Tradition – Kvalitet – Kunskap

Nu kör vi igång vårens populära 

KNATTERIDNING
Öppna grupper finns för barn 3-6 år
Lördagar 13 till 15 halvtimmesvis 

Boka gratisprovlektion
Välkomna!

För ytterligare info: www.skaridcenter.se 
Telefon: 070-660 99 90

Skå Ridcenter AB, Eneby Gård, 179 75 Skå

Det finns ett fåtal platser kvar i övriga grupper

Nu

Ö
L

Skå RidcenterSkå Ridcenter
Tradition Kvalitet Kunskap
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Stenhamraskolan genomgick 
en renovering år 2000. Se-
dan dess har det varje vinter 
varit så kallt som ner till fem 
grader inomhus. Vid varje 
tillfälle då detta skett har man 
kommit till skolan och vidta-
git åtgärder för att få upp vär-
men. Det har då fungerat ett 
tag, men inte permanent. 

Det gäller inte hela skolan 
utan bara vissa lokaler. An-
nika Lind från föräldrafören-
ingen på Stenhamraskolan 

har två barn i skolan.
– Min son som går i ettan 
hade 22 grader medan min 
dotter som går i femman 
hade fyra grader i klassrum-
met vid samma tillfälle, be-
rättar Annika Lind. 

 varit som kallast har 
barnen varit i biblioteket el-
ler gympasalen, men de har 
också suttit i klassrummet 
vid vissa tillfällen.

Elizabet Sthyr har varit 
ställföreträdande rektor på 
Stenhamraskolan sedan mars 
förra året och är biträdande 
rektor sedan höstterminen. 

– Jag blir lite upprörd när 
det ser ut så här och har gjort 
det i princip sedan renove-
ringen 2000. Då problemet 
återkommit varje år tycker 
jag inte att det räcker att man 
åtgärdar det akuta. Det måste 
till en grundlig utredning där 
man tittar på vad det beror 

på, säger Elizabet Sthyr.
Skolan har tillsammans 

med bibliotekschef, skydds-
ombud och fack skickat en 
skrivelse till bland annat 
tekniska kontoret på kom-
munen och YIT. I skrivelsen 
kräver man att man går till 
botten med problemet och 
beskriver också helheten av 
problematiken. 

 inte bara 
värmen som fallerar. 

– Nu lever vi med ven-
tilationen avstängd i några 
byggnader därför att om man 
sätter på den så blir det kallt. 
Då får man välja mellan att ha 
varmt och vädra med öppna 
fönster. Så gjorde man i och 
för sig förr i tiden, men nu 
har vi ju ett modernt system 
så det borde fungera, säger 
Elizabet Sthyr.

Som tidigare nämnts skif-
tar det vad gäller tempe-

raturerna mellan de olika 
lokalerna i skolan. I den av-
delning där den administra-

tiva avdelningen ligger är det 
kallt medan skolsköterskan 
som sitter mitt emot har det 
jättevarmt.

Elizabet Sthyr sitter själv 
med värmefläkt dagligen på 
sitt kontor. Det är inte så kallt 
som fem grader, men det är 
otjänligt för att kunna jobba. 

Hon känner dock att det är 
värre för eleverna, något som 
också Annika Lind instäm-
mer med.

– Jag tycker inte at det är 
okey att de ska sitta i elva gra-
der i mössa och vantar och 
jobba. I andra delar av Sve-
rige stänger man skolor när 
det varit runt 14 grader, säger 
Annika Lind.

Jan Alm är teknisk fastig-
hetsförvaltare på tekniska 
kontoret. Han har bara arbe-
tat där i ett drygt år och kan 
därför inte svara på vad som 
har hänt historiskt. 

– Jag har inget bra svar på 
varför man inte gjort en mer 
djuplodande undersökning 
tidigare, men jag tycker att 
det är konstigt. 

 pågår nu i vil-
ket fall sedan årsskiftet en 
grundlig analys av proble-
met. Det som framkommit 

hitintills är felaktiga inställ-
ningar på styr- och reglersys-
temet. Dessa har nu ändrats. 
Sedan har man bytt ut några 
ventiler som var ur funktion 
och även hittat fel på regle-
ringen av ventilationen. 

– Vi köper värme från 
Ekerö bostäders pelletspanna 
som står bredvid skolan. En 
stor orsak till problemet är att 
de har haft en hel del drifts-
störningar med pannan. De 
har därför inte kunnat leve-
rera värme till skolan i den 
utsträckning som behövs, 
säger Jan Alm.

 är ej klar 
ännu och Jan Alm är säker 
på att man under resans gång 
kommer att hitta flera brister. 
Tanken är att man ska få en 
stabil säker drift av hela vär-
mesystemet. 

Foto: Ewa Linnros 



ÖPPET HUS
 Torsdag 4/3 i Munsö församlingsgård

Lars-Åke W Persson

  
FÖRSAMLINGSKVÄLL

Fredag 26/2 kl 19.00 i Adelsö hembygdsgård

AFRIKA i 
våra hjärtan
Familjen Fogelqvist 
berättar, visar bilder och sjunger. 
Fika med afrikansk smak.

 

KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 

Staffan Eklund, Marianne 

Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud

Gudstjänster

Mer information:

Se vår hemsida  

www.svenskakyrkan.se/ekero

Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                       nr 3 2010

Tisdag 23/2
19.00 Fasteandakt hos Johan Wer-

ner, Lunda, tel 27 51 34

Lena Burman Holmgren

Onsdag 24/2
Ekebyhovskyrkan 

19.00 Mässa

Ralph Sjöholm

Fredag 26/2
Adelsö Hembygdsgård

19.00 Församlingsafton: Afrika i 

våra hjärtan

se nedan

Söndag 28/2
Ekebyhovskyrkan

10.00 Ekebyhovsgudstjänst,
söndagsskola

Jonas Gräslund 
Musik: Familjen Gustavsson

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Ralph Sjöholm

Drottningholms slottskyrka
16.00 Högmässa

Ralph Sjöholm 
Ekerö kyrkokör, dir: Kerstin Baldwin

Munsö kyrka
18.00 Musikgudstjänst

Lena Burman Holmgren 
Sång: Malin Rickardsdotter Lager-
kranz, Flöjt: Ulrika Björkman, orgel/

piano: Carina Einarson

Tisdag 2/3
19.00 Fasteandakt hos Thomas 

Billig, Orangeriet, tel 759 05 10

Lena Burman Holmgren

Onsdag 3/3
Ekebyhovskyrkan 

19.00 Mässa

Ralph Sjöholm

Torsdag 4/3
Munsö församlingsgård

13.30 Öppet hus

(se nedan)

Söndag 7/3
Ekebyhovskyrkan

10.00 Ekebyhovsmässa,  

söndagsskola

Mårten Mårtensson, Oboe: Alex-
ander Klimentov-Löfstrand , Orgel/

piano: Helena Hansson

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Ralph Sjöholm

Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Karin Frödinger

Adelsö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst

Svän Fogelqvist 

Kyrkradion 101,4  
lördagar 12-13 

Och där emellan kommer fastan

Fastan inleddes med askons-
dagen den 17 februari – 46 
dagar före påsk, och med 40 
dagars fasta – söndagarna var 
borträknade.

Fastan, lever mer tydligt i 
katolsk tradition, och innebär 
som mattradition bl.a. att avstå 
från kött.

Kärlekens väg
Fastlagssöndagen, som är in-
gång till fastlagen (tre dagar 
före fastan då det gällde att äta 
och festa) har som tema Kärle-
kens väg.

När sedan fastans sönda-
gar följer Jesus på vägen till 
Jerusalem och korset, handlar 
det också om kärlek – att offra 
något för andra.

Tid för eftertanke
Även om man inte fastar kan 
fastan innebära en tid för ef-
tertanke. I Svenska kyrkan har 

det sedan många år inneburit att 
tänka på människor i nöd. 

Årets fasteinsamling handlar 
om rent vatten, för oss så själv-
klart – men så livsviktigt.

I år kommer påsken  tidigt 

–och det betyder att vi 

redan nu befinner oss mitt 

inne i fastan

Fasteandakter
En tradition som hålls vid liv i 
Lovö församling är fasteandak-
ter. Under veckorna före påsk 
tröffas man i olika hem och 

följer Jesu väg mot lidande och
död. En fin tradition att mötas
under trivsamma, avspända for-
mer, även om kaffebordet inte
skvallrar om någon fasta.

ÄN ÄR DET INTE FÖR SENT ATT HÄNGA PÅ FÖR DIG SOM 

ÄR FÖDD 1995 ELLER TIDIGARE.

Några platser kvar på vårt konfirmationsläger på Björkögården 21 juni-3 juli 2010

Först till kvarn…

Läs mer på vår hemsida www.troligt.nu  

Där kan du också anmäla dig.

Välkommen!  
Jonas Gräslund Konfirmandsamordnare i Ekerö pastorat
076-117 73 10

Missat konfirmationståget!?

Fastlagsriset, som färgglatt snyckar våra hem och trädgårdar, var i gamla tider utan prydnad och en påminnelse om 
hur Jesus piskades. Först till påsk smyckades det till glädjefest.Då skulle det gärna ha hunnit stå inne ett tag så löven 
börjat slå ut. Med fjädrar och löv förvandlades fastlagsriset till påskris ...



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

Ekerö Tappström
Härligt centralt läge har denna villa om totalt 179 kvm. 6 rok varav 4 stora sovrum Stort vardagsrum med
fantastiskt fint ljusinsläpp och utsikt. Huset är placerat så att den största delen av trädgården ligger på
baksidan utan direkt insyn. Fin lättskött trädgård med ett flertal fruktträd, bärbuskar och planteringar.
Garage. Besiktigad. Endast 5 minuters promenad till Ekerö C med goda kommunikationer till Brommaplan.

*Boarea: 163 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 950 000 kr
*Tomt: 1 042 kvm Sluttningstomt
*ParadisvÃ¤gen 3
  

Boarea: 163 kvm
Utgångspris: 3 950 000 kr
Tomt: 1 042 kvm Sluttningstomt
Paradisvägen 3

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

Ekerö Träkvista
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 öppen spis i souterrängplan. Allt är välskött
men med ett visst moderniseringsbehov. Perfekt för stor familj alternativt företagsdel med egen entré.
Garage. Lugnt och bra läge med endast en kort promenad till både skola och dagis.

*Boarea: 222 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 850 000 kr
*Tomt: 928 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt.
*HummelvretsvÃ¤gen 29
  

Boarea: 222 kvm
Utgångspris: 3 850 000 kr
Tomt: 928 kvm Trädgårdstomt.
Hummelvretsvägen 29

Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08- 560 328 40

Ekerö Lundhagen
Eftertraktat parhus med fin sjöutsikt. Högt och fint läge i omtyckta Lundhagen. Delvis renoverat under
2000-talet med bla nytt kök och nya badrum. Stort vardagsrum med braskamin. Fem bra sovrum och en
klädkammare/kontor som kan göras om till ytterligare ett sovrum. Stor balkong mot sjön och ytterligare två
möjliga uteplatser i trädgården. Vinterbonad Friggebod. Garage i länga. Besiktigad.

Boarea: 174 kvm
UtgÃ¥ngspris: 3 650 000 kr
Tomt: 402 kvm
RullerumsvÃ¤gen 22
  
Boarea: 174 kvm
Utgångspris: 3 650 000 kr
Tomt: 402 kvm
Rullerumsvägen 22

Lena Falck 070-759 59 97
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Ljust & fräscht kedjehus med extra inrett arbetsrum i anslutning till vardagsrummet. Trevligt kök, tre bra
sovrum, klädkammare och två helkaklade badrum varav det ena med tvättavdelning. Carport.
Mycket omtyckt och efterfrågat område med endast några minuters promenad till Mälaren med både fin
badplats och båthamn. Skola och dagis i direkt anslutning till området.

Boarea: 106 kvm
UtgÃ¥ngspris: 2 850 000 kr
Tomt: 260 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
SiltgrÃ¤nd 26
  
Boarea: 106 kvm
Utgångspris: 2 850 000 kr
Tomt: 260 kvm plan trädgårdstomt
Siltgränd 26

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

 Trädgårdsträ
ff ! 



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

Ekerö Lundhagen
Härlig villa med stor charmfaktor och perfekt läge. Genomgående ljusa färger, vackra fönster och fina
materialval. Stort kök med matplats för 8-10 pers. Vardagsrum med murad spis, allrum, fyra sovrum o två fina
helkaklade badrum. Isolerat garage med kontorsdel. Underbar trädgårdstomt med ett flertal fruktträd,
bärbuskar och fina planteringar. Kort promenad till skola, dagis, Lundhagsbadet och Jungfrusundsåsen med
fina strövområden och motionsspår.

Boarea: 162 kvm
UtgÃ¥ngspris: 4 450 000 kr
Tomt: 1 041 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt.
Hagens Backe 19

  
Boarea: 162 kvm
Utgångspris: 4 450 000 kr
Tomt: 1 041 kvm Trädgårdstomt.
Hagens Backe 19

Lena Falck 070-759 59 97
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

Ekerö Gällstaö
Modern arkitektur och en fantastisk sjöutsikt har detta läckra hus byggt 2006. Stora fönsterpartier mot
Mälaren och öppna ytor skapar en härlig boendemiljö. Hela huset präglas av genomtänkt färgsättning och
materialval av hög standard. 6 rok varav 4 bra sovrum varav ett med "walk-in-closet". Stort bad-/relaxrum
med bastu. Dubbelgarage & friggebod.

Boarea: 210 kvm
UtgÃ¥ngspris: 7 500 000 kr
Tomt: 1 544 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
Parkslingan 60

  
Boarea: 210 kvm
Utgångspris: 7 500 000 kr
Tomt: 1 544 kvm Natur/Trädgårdstomt
Parkslingan 60

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

Ekerö Sommarstad
Nybyggt hus från 2003 om 169 kvm. 6 rok varav 4-5 sovrum. Allt i bra skick med ljus färgsättning och två
helkaklade badrum. Gott om fönster ger ett fint ljusinsläpp. Braskamin i vardagsrum. Stor altan med trädäck,
härlig utsikt och fin kvällssol. Trädgårds-/sluttningstomt som gränsar mot skogsdunge.
Gångavstånd till bad, båthamn, buss m.m. Besiktigad.

Boarea: 169 kvm
UtgÃ¥ngspris: 4 950 000 kr
Tomt: 1 428 kvm TrÃ¤dgÃ¥rds / Sluttningstomt
BBBlgstigen 10A

  
Boarea: 169 kvm
Utgångspris: 4 950 000 kr
Tomt: 1 428 kvm Trädgårds / Sluttningstomt
Älgstigen 10A

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

Ekerö Skärvik
Klassisk "Herrgårdsvilla" byggd 1990 i underbara Skärvik. Stora härliga rum med högt i tak, djupa
fönsternischer och fina detaljer. Exklusivt kök med matplats för 10-12 pers. Kontors-/tonårsavdelning med
egen ingång samt fin separat gäststuga med pentry o duschrum. Bergvärme. Mycket bra förrådsytor. Fin
insynsskyddat baksida som vetter mot skogen. Härligt poolområde med nedsänkt pool 4 x 8 m. Omtyckt och
efterfrågat område som gränsar till stort friluftsområde med motionsspår och vandringsleder. Inom omårdet
finns en privat brygga med bad och bastu.

Boarea: 280 kvm
UtgÃ¥ngspris: 6 450 000 kr
Tomt: 1 993 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
LedungsvÃ¤gen 7

  
Boarea: 280 kvm
Utgångspris: 6 450 000 kr
Tomt: 1 993 kvm Natur/Trädgårdstomt
Ledungsvägen 7

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



Björkviksvägen  1, Färentuna
Tel. 08-560 425 80 • www.gustavshill.com
Öppet: vard 9 - 18,  lörd,  sönd 9 - 15

Blommor • Träd • Buskar • Tillbehör • Café 

Våren börjar 
på fönsterbrädan!

Begonia
2 st 69:-
Ord. pris 45:-/st

St Paulia
2 st 49:-
Ord. pris 29:50/st

Engelsk 
pelargon
2 st 79:-
Ord. pris 49:-/st

Stort sortiment av krukor. 
(Ytterkrukor ingår ej i angivna priser).
Specialpriserna gäller t.o.m. 7/3 eller så långt 
lagret räcker.

Kraftiga växter med fantastisk blomning. 
Många färger.

Under 2008 antog kommunfullmäktige sju mål för Ekerö 
kommun. Målformuleringarna har en koppling till den 
styrande allianspartiernas så kallade regeringsförklaring 
för mandatperioden 2007-2010. 

   Mål 1 - Grundskola
   Ekerö kommun ska senast 2010 vara 
   en av landets 10 bästa skolkommuner.

Öpartiet tycker detta är ett bra mål, men det börjar 
bli bråttom för allianspartierna att nå målet. 

Under nuvarande mandatperiod har antalet lärare per 100 
elever minskat i Ekerö. Det  nns skolor där fönster rasar in, 
där toaletterna är slitna och stinker och där skolbarn sitter i 
baracker som en nödlösning. Reparation för miljontalskronor 
behövs för att våra barn ska få drägliga lokaler att vistas i . 

Hur ska våra barns framtida Ekerö se ut? Ska Ekerö 
fortfarande  nnas i botten i olika undersökningar? 
Eller ska vi satsa på att bli en modern och öppen kommun 
där dialogen med kommuninvånarna prioriteras? 

Nu tar Öpartiet sikte på valet i höst. Vill du vara med 
och påverka? Ta kontakt med Öpartiets gruppledare  Ylva 
Forslid på ylva@opartiet.se eller mobil 073-909 71 41.
 

 

Det börjar 
bli bråttom!

www.öpartiet.se
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Den kalla vintern gör det 
svårt för de vilda djuren att 
hitta mat. Jakten på föda gör 

att de söker sig närmre be-
byggda områden. Det är ock-
så troligen skälet till att en 
tre älgar sedan en längre tid 
vandrar omkring mitt i Sten-
hamra. Det har under ett par 
års tid funnits en älg i närom-
rådet som har hållit sig i när-
heten av människor och då 
även när det inte är kallt och 
det finns mat i skogen. En älg 
har tidigare jagat både barn 
och vuxna. Många av de bo-
ende är rädda då älgarna med 
tiden blivit allt mer tama.

– Det är då det händer flest 

olyckor. De ser så snälla ut 
men kommer man för nära 
fäller de öronen bakåt och  
störtar mot en. Det kan få 
fasliga konsekvenser efter-
som älgar sparkar, även på 
den som ligger, säger Ken-
neth Bengtsson som är en-
gagerad i Mälaröarnas natur-
skyddsförening.

Älgar i sin naturliga miljö 
har en benägenhet att fly om 
någon kommer för nära. När 
de kommer in i bebyggda 
områden är förutsättningar-
na annorlunda. Hungern kan 

också göra dem aggressiva. 
– Man bör vara väldigt för-

siktig. Om de får för sig att 
anfalla går det oerhört fort. 
De är mycket snabba. Hittar 
de mat så kommer de tillbaka 
och de blir allt tamare, säger 
Kenneth Bengtsson.

Han säger också att om äl-
garna blir allt för påträngan-
de bör man kontakta lokala 
jägare. Även på Lovön har 
några älgar kommit lite för 
nära civilisationen.

Från kommunens sida och 
Ftiab (Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen) har 
man sökt en lämplig plats för 
en station. 

Den markbit som nu är 
aktuellt ägs av kommunen 

och ligger på parkeringen vid 
Adelsö färjeläge.
Ftiab har skickat in en 
bygglovsansökan för statio-
nen till statsarkitektkontoret 
för handläggning. De kring-
boende har informerats och 
synpunkter har kommit in. 
När ett beslut kan tas är inte 
klart, men ärendet kommer 
förmodligen tas upp i nästa 
nämnd som äger rum den 24 
mars, meddelar Ulla Wild-
sjö, bygglovhandläggare på 
stadsarkitektkontoret.

Med andra ord får adelsö-
borna fortsätta att transpor-
tera sina sopor till fastlandet 
ännu ett tag till.
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– Idén kläcktes vid mid-
dagsbordet då vi försökte 
komma på vad man kan göra 
för att hjälpa Haiti. Svaret 
blev ett skidlopp och på den 
vägen är det, berättar mam-
ma Kristina Billter.

Först startade Axel 8 år 

och Elsa 5 år en insamling 
på nätet till förmån för Uni-
cef. Sedan började de jobba 
med att förbereda loppet. 
Axel har ringt runt och ord-
nat sponsorer och Elsa har 
jobbat hårt med att värva 
deltagare och ordna annon-
sering.

– Alla har varit jättesnälla 
och vi har fått korv, fika och 
priser från olika företag. Jag 
frågade skidklubben om de 
kunde göra spår åt oss och 
det gjorde de. Vi fick också 
stolpar, start- och målban-
deroller och nummerlappar 
av dem, berättar Axel.

Söndagen den 14 februari 
gick Haitiloppet av stapeln 
i Knalleborgsspåret och 

150 barn och vuxna deltog. 
Åskådarantalet var minst 
det dubbla.
– Vi samlade ihop 5940 kro-
nor, berättar en stolt och 
trött Axel efter loppet.

Tillsammans med in-
samlingen på nätet är nu 
totalsumman uppe i 10 000 
kronor.

Ännu är inget bestämt, 
men Axel Billter tror inte 
att det här är sista arrang-
emanget som han och sys-
tern ordnar till förmån för 
Haiti.

– Vi kanske ska ha ett 
springlopp i sommar, säger 
han.

Driftiga syskon samlar till Haiti

Till ny ordförande valdes 
enhälligt Mats Gotälv från 

Jungfrusunds café. Mats 
Gotälv har varit verksam i 
kommunen sedan 1994 då 
han tog över Café sjöboden.

Han har sedan 1998 drivit 
Jungfrusunds café och kios-
ken på Södrans badplats. 

– Jag är hedrad till utmär-
kelsen och ser fram emot ett 
spännande och lärorikt år, där 
många nya kontakter kom-
mer knytas. 

Genom att synliggöra för-
eningen mer och med fort-

satt nätverksarbete företagen 
emellan, hoppas Mats Gotälv 
att MFF ska kunna medverka 
till ett utökat samarbete mel-
lan företagen men också mel-
lan näringsliv, kommun och 
mälaröbor. 

Målet är att mälaröbor ska 
välja mälaröföretag i första 
hand.

Övriga i styrelsen är Fred-
rik Rindås – ICA Skå, Ewa 
Röing – Swedbank, Hjör-
dis Meyer – Kaboo, Stephan 

Strömberg – Nautic Care, 
Ulrika Samaletdin – Jung-
frusunds Restaurang, Karin 
Söderqvist – Artgraphic och 
Christin Lindqvist – Juristfir-
man Lindqvist. 

Årsmötet avslutades med 
middag i Skytteholms herr-
gårds matsal.

®



Fläskfilé
DANMARK 

Fryst.
Max 3 köp/hushåll.

BILLIGARE 

FÖR 

MEDLEMMAR!

Medlemspris

49)=K

Laxfiléer 4-pack
COOP

Fryst. Utan skinn. 

500 g, jfr-pris 119:80/kg.

Latin: Salmo salar.

59)=S

KANON-
PRIS

Ost
ARLA

Välj mellan greve 28%, herrgård 28%,

prästost 31% och svecia 28%.

Ca 500 g-1,5 kg.

59)=K
KANON-

PRIS

Kaffe
LÖFBERGS LILA

Välj mellan olika sorter och 

rostningar. 500 g, jfr-pris 

46:-/kg. Gäller ej krav och 

rättvisemärkt kaffe.

Medlemspris

69k
3 för

Kalles kaviar
ABBA

Välj mellan original, guld, mild 

och randig. 250-300 g,

jfr-pris 66:33-79:60/kg.

Medlemspris

19)=S
Rea-start torsdag 25/2

BOKREA

Den mörka 
ängeln
MARI JUNGSTEDT

49kS 

Priserna gäller endast hos Coop Konsum 22/2-28/2 2010 eller så långt lagret räcker.

COOP KONSUM – VINNARE AV ARLAS GULDKO 2009 FÖR BÄSTA MILJÖARBETE

Tandoorifiléspett
Recept hittar du på coop.se

…att du nu kan köpa  receptfria läkemedel hos oss.

Coop Konsum Stenhamra och 
Kungsberga är ombud för: 

(Endast lotter)

I Stenhamra kan du ta ut pengar och hyra fi lm: 
Vi löser in PlusGirots utbetalningskort/värdeavier

NYHET I STENHAMRA!     
Coop Konsum Stenhamra har 

nu fått ATG och Svenska Spel 

(online), samt blivit ombud för 

Schenker/Privpack och DHL.



Vi i Villa har utnämnt Sveriges 
vackraste villa 2009. Av 770 för-
slag från hela Sverige blev vin-
naren villa Östersund, skapad 
av arkitekten och ekeröbon Pål 
Ross. 

Pål Ross villor är hus som man 
inte missar. De sticker ut med 
elegans och med sina mjuka 
linjer skapar de en form av böl-
jande rörelse. Just rörelsen är en 
viktig del i Pål Ross skapande.

Pål Ross tar emot med ett stort le-
ende. Han har nära till skratt men 
den intensiva blicken vittnar också 
om ett djup och en eftertänksam-
het. Han och hans familj flyttade 
till Ekerö för sex år sedan men det är 
bara sedan ett år tillbaka som de bor 
i ett runt hus, skapat av honom själv.

– Skomakarens barn går barfota 
otroligt länge, säger han. 

I det runda huset har ingenting 
lämnats åt slumpen. Allt är genom-
tänkt in i minsta detalj. ”Leva i ett 
konstverk” är hans motto för husen 
han ritar och vart man än vänder 
blicken är skönheten och harmonin 
fulländad. 

Pål gick ut arkitektutbildningen 
på KTH i början av 90-talet. Det 
ekonomiska klimatet var inget vi-
dare och under ett par år fick Pål falla 
tillbaka på att undervisa i matema-
tik och fysik på en Walldorfskola. 
Det var i sig turligt eftersom han 
träffade sin blivande fru som under-
visade som engelska lärare.

Så småningom samlade de mod 
och startade en arkitektbyrå.

– Vi kämpade hårt och gjorde nå-
got som ansågs omöjligt, nämligen 

att rita privatbostäder i Sverige. 
Man menade att den marknaden 
inte fanns då prefabhus-fabrikan-
terna anammat och lagt beslag på 
den.  Även när jag utbildade mig så 
hette det att det där med villor kan 
ni mer eller mindre glömma, ni får 
vara glada om ni kan rita någonting 
åt er själva. 

 till att Pål ändå vågade 
satsa på ”det omöjliga” tror han har 
sin grund i den historia hans morfar 
berättat för honom. Den handlade 
om en fabrikör av skor som skick-
ade sina söner ut i världen för att 
hitta nya marknader. De reste bortåt 
orienten och den ena sonen skick-
ade ett telegram med texten: ingen 
idé pappa. De använder inte skor. 
Jag kommer tillbaka. Den andre so-
nen skrev: helt otroligt. De har inte 
skor ännu. Skicka allt du har. 

– Jag såg att det jag ville tillföra 
inte fanns och nu finns det, säger 
Pål. 

 blev den första i Sverige 
att endast rita privatbostäder.

Hans morfar som stod honom 
väldigt nära, drev en industri i Små-
land och alla trodde att Pål skulle ta 
över. Han har ett stort tekniskt in-
tresse men också det konstnärliga 
ligger honom nära då hans mor är en 
skicklig konstnär. Han kom fram till 
att han skulle trivas mera med att 
använda sitt tekniska intresse för att 
utveckla boendemiljöerna som han 
tyckte var tekniskt undermåliga i 
ganska stor utsträckning. Det vackra 
var lika viktigt.

– Jag har alltid haft förmånen att 

vara omgiven av sådant som är vack-
ert. Tänkandet är mycket friare när 
det gäller att designa till exempel bi-
lar eller smycken, men när det kom-
mer till byggnader har man trott 
att det måste vara mer eller mindra 
fyrkantigt. Det är klart att det finns 
en praktisk aspekt i det, men allt be-
höver inte vara urpraktiskt. Det är 
ju en avvägning, i slutänden så är en 
byggnad en plats där en människa 
ska trivas och vara lycklig. Jag har 
en teori om att människors själar 
inte är fyrkantiga. Naturen är inte 
fyrkantig. När vi är som lyckligast 
så är vi antagligen i skogen eller på 
stranden eller ute i naturen och den 
är harmonisk. 

Pål talar varmt och engagerat om 
naturens ofelbara skönhet, att den 
alltid klarar av att göra vackert med-
an människan ofta misslyckas.

 fot i antroposofin och 
bodde ett år i Järna, där han av antro-
posoferna där, lärde sig mycket om 
att tänka på detta med rörelserna.

– Man kan röra sig så att det finns 
ett flyt i rörelsen. Det skönaste 
mönstret att röra sig är inte i vin-
kelräta svängar utan mera svävande 
rörelser. Går man i en park till ex-
empel så genar man gärna, man går 
inte rakt fram och vänder sedan i 90 
graders vinkel åt andra hållet såsom 
stigarna ofta ligger.

Med sitt tekniska intresse och 
kunnande fann han ett byggsystem 
som gör det möjligt att bygga ”or-
akt” utan att det kostar extra. Fak-
tum är att de hus han skapar kostar 
bara marginellt mera att bygga mot 
att bygga så som man brukar göra.

Pål ritar tio hus per år. Efterfrågan är 
större så byrån har skapat ett kon-
cept som de kallar limited edition. 
Det är hus kring 180 kvadratmeter 
och de säljer rättigheterna till dem 
tolv gånger. De garanterar att inte 
sälja till någon annan inom en mils 
avstånd. De byggs i material som 
gör dem, som Pål uttrycker det, 
”oruttningsbara” och ”oblåsbara”. 

Han har idag 170 projekt bakom 
sig. På Mälaröarna finns åtta av hans 
hus och ytterligare fem är på gång.

– Många av de projekt jag bygger är 
byggda med en grundtanke att man 
ska kunna bäras ut med fötterna 
före, som jag till och med säger till 
min kund. Kanske behövs en hiss, 
kanske man ska ha ett sovrum som 
är så pass vackert att det går an att 
tänka sig att ligga där månad efter 
månad. Man kanske har en sådan 
struktur att det går an att bli riktigt 
svårskött men att man ändå är kvar 
i sin hemmiljö. Det är oerhört vik-
tigt. Det tråkigaste som kan hända 
en i ålderdomen är att behöva tas 
ifrån det där som vi har runt om-
kring oss som berättar vem vi är, på 
grund av att vi är tvingade in i ett an-

nat boende i ett skede då vi kanske 
är för svaga eller för trötta för att fixa 
till det omkring oss. 

Pål har en förkärlek till gamla 
människor. Under hela sin utbild-
ning jobbade han helger i hemtjäns-
ten och tog hand om äldre. Han är 
nog på väg att rita ålderdomsanlägg-
ningar så småningom.

– Jag är så medveten om betydel-
sen av den fysiska miljön så jag är 
tusen procent säker att jag kan göra 
ålderdomen mycket angenämare än 
vad den normalt sett är. Om du tän-
ker dig att man får med de här livs-
kvalitéerna som jag får med mig i de 
enskilda boendena i ett lite större 
sammanhang, så kan det bli helt 
magiskt. Om det kostar lika mycket 
eller lika litet som att bygga ett rum 
som är tråkigt, varför inte göra rum-
met lite spännande?

 ungdomarna 
och sitter med i Ekeröbostäders sty-
relse som suppleant. Han försöker 
komma med idéer så att ungdomar-
na kan bo kvar i kommunen. 

– Man kan inte utgå från att alla 
nödvändigtvis vill bo i stan. Det 
finns ett stort behov av att skapa bo-
enden som är betalningsbara utan 
att det blir dålig kvalité. 

Pål fortsätter med en tanke om att 
förlänga nockebybanan ut till Ekerö, 
genom att lyfta den på pelare och 
låta den gå vid sidan av Ekerövägen. 

– Det skulle vara ett fantastiskt 
lyft för Ekerö och för ungdomarna.
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Mäklarhuset Ekerö  

Färingsö - Stenhamra 
UTGÅNGSPRIS: 1 100 000 kr
TOMT: 765 kvm
ADRESS: Penselgränd 13 B

MÄKLARENS BESKRIVNING: -

-
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Färingsö - G:a Stenhamra 
UTGÅNGSPRIS: 3 495 000 kr
BOAREA: 138 kvm, biarea 138 kvm TOMT: 2 347 kvm
ADRESS: Dalbovägen 4

MÄKLARENS BESKRIVNING:
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DRAGNING 

Grattis! Du som har nr 875 på din 

hämta ditt pris!

Nästa dragning: 29 mars

BESIKTIGAD



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.

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

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

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 

Färingsö Djurklinik
Docent VMD Gunnela Ljunggren

Kirurgi  Medicin Röntgen
Mottagning efter överenskommelse

Tel. 560 427 27
Wentholmens gård

Hund 
& 

Katt
Bryggavägen 109  ●  Tel 560 341 85

Välkommen till oss! KÖP EN KATTSPADE OCH 
FÅ 6 KG  EVERCLEAN 

KATTSAND PÅ 
KÖPET! 

 

Vard 10-18.30, lörd 10-15 l Tel: 560 355 00 
Ekerö Centrum  l  www.djurknuten.se 
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Det nya hotellet kommer att 
uppföras med hjälp av bygg-
metoden ”Trälyftet” vilken 
medför mindre koldioxid-
utsläpp och ger lägre energi-
behov än för konventionellt 
byggda hus.

Byggnaden beräknas stå 
klar våren 2011 på en tomt 
med utsikt över Mälaren. 

Hotellet kommer då att ha 
plats för 264 övernattande 
gäster.

Ett nytt elva meter långt 
konstverk med Mälaröan-
knytning har också skänkts 
till Sånga-Säbys hörsal ”Söd-
ra” av Lantbrukarnas riksför-
bund (LRF). 

– Trädet är ett ”ullmåleri” 

som kombinerar hantverk 
och industriell tillverkning. 
Jag har arbetat med en indu-
striell tovningsteknik och 
har använt ull från Lindby 
gård på Adelsö och Mellan-
gård på Färingsö, berättar 
konstnärinnan Karin Welin.

– Vi har tidigare gjort en 
film, en amatörteaterföre-

ställning och dessutom låtit 
anhöriga skriva texter i en 
skrivarverkstad, berättar Pia 
Nilsson, anhörigkonsult på 
Ekerö kommun.

Nu är dock tiden inne för 
att låta det muntliga berät-
tandet få en framträdande 
plats bland kommunens 
pensionärer. 

– Vi vill ge människor 
verktyg för att fördjupa och 

smycka sina berättelser. De 
kan handla om allt mel-
lan himmel och jord. En del 
kanske vill göra en historisk 
berättelse, medan någon an-
nan kanske har något mer 
personligt som de vill berätta 
om.

Inspiratörerna, som Pia 
Nilsson gärna vill kalla de le-
dare som ska utbildas, kom-
mer att under tio tillfällen 

få både teoretiska och prak-
tiska kunskaper om hur en 
berättelse skapas och får liv. 
Utbildningsledare är Marga-
retha Wikholm, skådespe-
lerska och regissör. Om allt 
går enligt planerna kommer 
berättarverkstäderna att 
komma igång före somma-
ren 2010.

När reglerna för strandskydd 
ändrades i somras flyttades 
ansvaret för flertalet strand-
skyddsfrågor från länsstyrel-
sen till kommunerna. 

Däremot ska länsstyrel-
sen avgöra ärenden som 

gäller vattenskyddade om-
råden. 

Sju kommuner kring östra 
Mälaren, med stora vatten-
skyddsområden, berörs av 
regeln, däribland Ekerö kom-
mun. Länsstyrelsen menar 
att vattenskyddsarbetet för-
svåras av att kommunerna 
inte själva har ansvaret för de 
här områdena. Därför föreslår 
man nu att regeln ändras. 

Trots fällande dom 
får en person från Ekerö inte 
rätt till så mycket brottsof-
ferersättning som tingsrät-
ten dömt ut. Personen har 
utsatts för grov misshandel i 
Stockholm men har genom 
sitt beteende delvis sig själv 
att skylla, konstaterar Brotts-
offermyndigheten och sätter 
ned beloppet.

Skolinspek-
tionen riktar kritik mot 
Tappströmsskolan i Ekerö 
kommun. Det för att inte ha 
följt författningarnas krav 
avseende elevs rätt till sär-
skilt stöd.

En person 
från Ekerö, som frihetsberö-
vades misstänkt för våldtäkt 
men senare friades från miss-
tankarna, begär ersättning av 
staten för sitt lidande.

En bilreparatör på 
Ekerö ska kompensera en 
missnöjd kund på Ekerö. Det 
har Allmänna reklamations-
nämnden beslutat att rekom-
mendera företaget. Bakgrun-
den är en tvist om reparation 
av bil.



www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00 ●  Skå industriby

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN

Bli en nöjd 
IVT kund du också

Ledande i Europa 
Alltid den senaste spetstekniken 

Komplett program 
Exakt rätt värmepump för ditt hus 

Certifierade återförsäljare 
Specialutbildade på värmepumpar av IVT 

Trygga försäkringar 
Tio års kompressorförsäkring på alla 

modeller för privatkunder 

Lång erfarenhet 
Över 300.000 värmepumpar redan 

installerade i svenska hem 

Bra för miljön
 Enda företaget med 

Svanenmärkt värmepump 

Nöjd-Kund-Garanti 
Fördelar och trygghet även 

långt efter köpet 
 

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

www.ivt.se 

Alla priser är inkl. moms och gäller t.o.m 6/3-10 eller så länge lagret räcker.

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre

Golv från Molan: 

Miljö som håller. Länge.

www.molan.se

Kom ihåg!
ROT-avdraget 

är tillbaka!

DÄR DU GÅR OCH STÅR
Vi svenskar älskar våra trägolv. 

Inte bara av tradition. Ett trägolv är praktiskt, 

hygieniskt, lätt att hålla rent. Det isolerar bra – både 

mot kyla och mot oljud. Det ger en bra akustik 

och det är ekonomiskt.

INTE BARA YTA

Har du ett inspirerande golv? 

Dina golv skall vara en del 

av helheten. De är inte bara 

bruksytor, utan en väsentlig 

del av din bostadsmiljö. 

Golv från Molan fi nner du inte 

bara i privata bostäder, utan 

i restauranger, offentliga mil-

jöer, överallt där kvalitet och 

slitstyrka måste kombineras 

med ett estetiskt intryck.

Just nu!

Mattlackad 

Ekparkett

 (ord.pris 413:-/m
2)
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I februari 1960 sänder skol-
överstyrelsen över ett 
programförslag till skolsty-
relsen i Ekerö kommun om 
hur byggandet av den nya 
Centralskolan i Tappström 
ska komma att 
se ut. 3 669 kvm 
skolyta, två gym-
nastiksalar och en 
45 kvm stor scen 
innehåller den im-
ponerande planen. 
Bygget ska stå klart 1962 och 
det brinner i knutarna om 
bygget ska hinna genom-
föras i tid.  

En faktor som misstänks 
försena bygget är vägom-
läggningen vid Tappström i 
samband med breddning och 
omläggning av bron österut. 
Mellan 3 och 5 miljoner 
kronor beräknas kostnaderna 
för skolbygget bli. En del av 
summan kommer från stat-
liga bidrag och resten lånar 
kommunen ihop.

Drottningholmsskolan 
ska kanske redan i sommar 
kompletteras med slöjd- och 
gymnastiklokaler, rapporte-

rade skolstyrelseordförande 
hr Hedberg vid ett möte med 
föräldrar från kommunens 
skolor.  

”Några mer genomgripan-
de förändringar vid de övriga 
skolorna i kommunen sig-
nalerades inte – om man un-
dantar beskedet om att Sund-
by- och Ekebyhovsskolorna 
förmodligen skall nedläggas 
när Tappströmsskolan blir 
färdig”. 

Nu blev det 
dock inte så. Alla tre skolorna 
är än idag i full drift femtio 
år senare.

Gustaf 
Forssman lovade simskola 
för barnen i Hilleshög till 
sommaren vid ett informa-
tions- och diskussionsmöte 
som ordnades av Färentuna-
Hilleshögs föräldraförening. 
Andra frågor rörande barn 
och skolgång togs också upp. 

– En specialklass för 
barn som av olika skäl har 
svårighet att följa med i den 
vanliga undervisningen ska 
troligen ordnas i Färingsö 
till hösten, avslöjade till 
exempel skolstyrelsens 

ordförande agronom Bertil 
Helldin. 

Bergström, 
distriktets skolsköterska, 
berättade också om skolans 
fortlöpande hälsokontroll 
och vaccinationsprogram 
och om hur hon gärna 
skulle vilja ha regelbundna 
mottagningar i skolorna för 

eleverna, men hur 
Färingsödistriktet 
är för vidsträckt 
för att hon skall 
hinna med en 
sådan service.
En rad andra 

intressanta skol- och upp-
fostringsfrågor debatterades 
också berättar Mälaröarnas 
Nyheter i februari 1960.



För Adelsös cirka 700 invånare 
finns det bara ett sätt att lämna 
ön. Med båt. De allra flesta har 
ingen egen och är därför hänvi-
sade till färjan Tora som troget 
far fram och åter 45 gånger 
per dygn i Svinsundet mellan 
Munsö och Adelsö. 

Många öbor startar sin dag med 
en tur till fastlandet, antingen för 
att åka till jobbet, skolan eller göra 
något ärende. För många erbjuder 
de sex minuter som färden tar ett 
tillfälle att lägga make up, läsa tid-
ningen eller knyta slipsen. En och 
annan kaffekopp kan man också se 
höjas om man tittar sig omkring 
bland de fyra raderna med bilar och 
lastbilar.

Sommar som vinter går färjan 
som en klocka, men en vargavinter 
som den vi har i år krävs det ändå 

en hel del jobb för att hålla den 
igång.

– Det ligger luftslangar eller så 
kallade strömbildare, på botten som 
ser till att det inte blir is i farleden. 
Men problemet när det blir riktigt 
kallt är att det blir is i linhjulen som 
vi måste knacka bort för hand, be-
rättar Mats Canerstam som kört 
Adelsöfärjan i tio år.

Idag dras färjan fram av linor, vil-
ket är en nyhet sedan Tora kom till 
Adelsö 2006. Färjan innan dess var 
en hybridvariant som dels gick för 
egen maskin, men som även fick 
hjälp av linor för att hålla kursen.

Så välordnat har dock inte all-
tid resandet över Svinsundet varit. 
Fram till 1930 skedde trafiken till 
och från Adelsö med roddbåtar och 
en och annan ångbåt som forslade 
både gods och passagerare. 

Om detta och mycket annat som 

rör färjans och Adelsös historia kan 
Seth Björk berätta. Han är adelsöbo 
sedan födseln och har dokumen-
terat sina egna och andras minnen 
från forna tider i boken ”Adelsö i 
förändring”.

– 1930 kunde den förre tegel-
bruksarbetaren Lundgren, som kal-
lades Masen, hämta en ombyggd 
skuta på Ekensbergs varv och färje-
trafiken kunde börja. En av de första 
som utnyttjade möjligheten att ta 
sig lättare till och från ön var min 
mor när hon kom från BB där hon 
hade fött mig och min tvillingsyster 
Elsmarie, berättar han.

med på en av 
premiärturerna med den första 
Adelsöfärjan och har sedan använt 
den i stort sett dagligen, både under 
sitt yrkesliv som lastbilsåkare och 
privat.

Den första färjan hade bara plats 
för en personbil, men de fick köras 
ombord och backas av och färjan 
var tvungen att vända varje gång 
den lade ut från kajen. Förutom bi-
lar och passagerare var den fylld av 
varor och gods som transporterades 
till och från ön.

– Matrester kördes i stora tunnor 
till en bonde på Sättra som hade gri-
sar. Hela ön var också full av kor och 
mjölken skulle forslas till fastlandet 
varje dag. 

Boskap transporterades till och 
från ön och varor till affären lasta-
des ombord. På somrarna var det 
frukt och grönt som forslades till 
fastlandet från alla de odlare som 
fanns på Adelsö.

Idag går färjan en gång i halvtim-
men under hela dygnet, förutom ett 
par timmar mitt i natten. Däremel-
lan kan man köpa sig en extratur 
om man har bråttom. Skulle det 
vara någon akut transport som krä-
ver färja går den extra dessutom. I 
rusningstrafik utökas turerna till en 
gång var tjugonde minut. 

 de första fär-
jorna.

– Ända fram till 1939 var det be-
ställningstrafik och jag tror att man 
fick betala en avgift för att åka över. 
Vid Menhammar låg en telefonsta-
tion och där gick våra chaufförer i 
åkeriet in till damerna och bad dem 
ringa till färjan och säga att de skulle 
med.

Kriget kom och bränsle blev en 
bristvara.

– Jag tror att färjan gick väldigt 
sporadiskt under kriget, kanske ett 
par tre turer om dagen. Den kördes 
med gengas och man hade en an-
ställd som sågade och högg ved för 
det ändamålet.

Färjorna som trafikerat sträckan 
har kommit och gått och blivit allt 
större för varje byte. En del av dem 
har blivit över när andra färjeleder 
lagts ner och andra har varit byggda 
för ändamålet.

1958 var ett viktigt år för färjetra-
fiken i Svinsundet. Då anlände färja 
nr 227 till Adelsö som var ett mo-
dernt fartyg med stålskrov, 28 meter 
långt och som tog tolv personbilar 
ombord. I samband med det revs 
också det gamla färjelägena och nya 
i betong byggdes.

, planeringssamordna-
re på Ekerö kommun, vet endast om 
att det varit diskussion om eventu-
ellt brobygge vid ett tillfälle, någon 
gång i slutet av 1990-talet eller bör-
jan av 2000-talet.

– Jag tror aldrig att det kom längre 
än till en förutredning. Man måste 
ju väga kostnaderna mot nyttan 
och den ekvationen har inte gått 
ihop. Såvitt jag har förstått så har 
inte heller adelsöborna uttryckt 
något önskemål om bro, det är i så 

fall ekeröborna som vill ha det, sä-
ger han. 

Seth Björk har inte heller några 
starkare minnen av att det varit tal 
om att bygga bro mer än vid ett till-
fälle på 1930-talet. Dock konstatera-
des det då att botten på den plats där 
sundet var som smalast, vid Hässle-
sands badplats på Munsösidan, var 
av för dålig kvalitet och att det skulle 
bli alltför kostsamt att bygga en bro.

Seth kan berätta 
rörande färjan är många. Vissa är 
hörsägen och andra är självupplev-
da. Han kan berätta om när det upp-
stod handgemäng i vägkorsningen 
ovanför färjeläget, där bilarna kun-
de stå och köa i flera timmar för att 
komma med på den tiden färjan en-
dast gick ett par turer om dagen.

Innan strömbildare sattes in var 
det besvärligt att hålla rännan isfri 
under vintrarna och det krävdes 
manskraft för att dra undan is-
blocken med hakar. Det hände vid 
flera tillfällen att någon trillade i 
sjön vid dessa manövrar. Det hände 
även att färjan frös inne under kalla 
vintrar och blev liggande i färjeläget 
och då fick både lastbilar och bilar 
köra över isen istället. Några bön-
der ställde dessutom upp med kälke 
för att forsla över all mjölk till Mun-
sösidan för att lasta kannorna på en 
bil där. 

Men den mest dramatiska inci-
denten han kan berätta om var en 
kall och blöt historia han själv var 
inblandad i. 

– Det var en becksvart och kall 
novembermorgon 1951 och jag 
skulle ta upp vatten med en hink 
över relingen, men ramlade i. Trots 
ihärdiga rop hann färjan nästan ända 
fram till Munsö innan de upptäckte 
att jag saknades.

Som av en märklig slump vak-
nade en man som bodde nära färje-
läget på Adelsö och tyckte sig höra 
Seths pappa banka och ropa utan-
för dörren. Han fann ingen där när 
han öppnade, men hörde skriken 
utifrån sjön och for ut för att hjälpa 
till med räddningen av Seth som vid 
det laget hade fått ett rejält kallbad 
på tjugo minuter.

 helt utan väg-
förbindelse är ön idag lätttillgänglig 
för både öbor och besökare, bilbur-
na som kollektivtrafikanter. Buss-
trafiken började köra till Munsö i 
slutet av 1920-talet och har sedan 
utökats till att idag omfatta tio turer 
till Adelsö på vardagar och ytterli-
gare sju turer till färjeläget på Munsö 
med anpassning till färjetiderna.

– Så länge det fungerar så bra som 
det gör idag kan man inte klaga. Vi 
bor ju ändå på en ö och har flyttat hit 
frivilligt, sammanfattar Seth Björk.

Från ångbåt till vägfärja
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NYHET!
Vinerna från Santa Ines är 

nu koldioxidneutral-märkta. 
Läs mer på www.klimatvin.se

– När jag engagerar mig i något är det till 100%, säger Arne Skog, vd och ägare av 
Domaine Wines och även Ekeröbo sedan 1994. 

– Vi har ett väldigt stort engagemang i miljöfrågan, och därför är jag extra stolt 
över att vi nu är först i Sverige med koldioxidneutral-märkta viner. Det är våra 
chilenska Santa Ines-viner som fått märkningen. (Undrar du hur det går till, läs 
mer på www.klimatvin.se).

En annan passion är matlagning och hur man hittar ett lämpligt vin till maten. 

– Här har jag plockat fram ett vitt och ett rött vin, Canaletto Chardonnay Verdeca 
och Viña Albali Gran Reserva. Till Canaletton som är frisk och fruktig men har 
en lite avrundad, fyllig smak passar till exempel en grillad lax med örtig sås. 
Men vinet passar också bra som aperitif. Viña Albali Gran Reserva är ett fylligt 
och smakrikt vin som lagrats länge och därmed blivit moget och balanserat. Ett 
utmärkt vin till en helstekt köttbit eller en grillad biff med smakrika tillbehör, 
avslutar Ekerös vinprofi l Arne Skog.  

Varannan förare som omkommer i 
singelolyckor i trafi ken är alkoholpåverkad.  

DOMAINE WINES AB.  TEL 08-546 107 00. WWW.DOMAINE.SE

2007 Santa Ines Reserva. Pris: 68 kr (75 cl flaska), 199 kr (box 300 cl).  Varunr : 6283. 14% vol.

2008 Canaletto Chardonnay Verdeca. Pris: 69 kr.  Varunr : 32436. 13% vol.

2002 Viña Albali Gran Reserva. Pris: 79 kr.  Varunr : 2788. 13% vol.

SAMTLIGA VINER FINNS PÅ SYSTEMBOLAGET PÅ EKERÖ

Tre vinprofiler från 
hela världen och en 
från Ekerö.

Barockmusikalen ”Henry 
och den magiska passakal-
jan” handlar om den fantasi-
fulle pojken Henry som har 
fått en gåva av sin älskade 
pappa. Det är en magisk sak 
som låter sällsamt och lyser 
gåtfullt när Henry gläntar på 
locket.

Precis innan fadern dör berät-
tar han att gåvan är en ”pas-
sakalja” men han hinner inte 
berätta vad det är. Vampyrer, 
som bor i husets mörka rum, 
gör allt för att stoppa Henry 
från att lösa den mystiska gå-
tan. Föreställningen bygger 
på historier ur den engelske 
barockkompositören Henry 
Purcells operor och även 
hans eget liv. Pojken Henry är 
Purcell.      

Det är föreningen ”Helt 
Barockt” som sätter upp före-
ställningen. Föreningen job-
bar aktivt med att låta unga 
personer under utbildning 
samarbeta med erfarna äldre 
professionella musiker och 
sångare.                                                                          

– Vi vill ge möjlighet för 
unga att jobba med teater och 

musik på riktigt. Vi kallar det 
för ett kulturellt mentorskap, 
säger Elisabeth Holmberg 
som är producent.

Freja Elmerud från Skå är 
en av de medverkande. Hon 
är 20 år och har hållit på med 
teater sedan hon var 13 år. När 
hon var 15 år kom hon i kon-
takt med Helt Barockt.                 

– Det är jätteroligt och väl-
digt privilegierat att få jobba 
med professionella musiker 
och konstnärer, säger Freja 
Elmerud.

I Operamusikalen ”Henry 
och den magiska passakal-
jan”  spelar Freja Philomel 
som är en stum roll. Hennes 
figur är musiken och kärle-
ken. Philomel är som en del 
av Henry Purcell och som får 
honom att skapa. 

– Jag är osynlig för alla men 
syns för barnen. Jag försö-
ker få honom att skapa sin 
musik, men när det kommer 
farligheter har jag svårt att 
vara där för jag tål inte riktigt 
ondskan eftersom jag är kär-
leken, berättar Freja Elmerud 
och tillägger att det är så roligt 
att spela för barn och att de får 
tillgänglighet till ”tidig” mu-
sik. 

Föreställningen är dock 
inte bara för barn poängterar 
Elisabeth Holmgren.

– Den är, som vi annonse-
rat för alla andra barnsliga. 

Det blir ett par föreställ-
ningar i Erskinesalen, men 
den kommer även att spelas i 
Stockholm under sportlovet.
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Margareta Fürst har arbetat 
som konstnär i fyrtio år. Mes-
tadels har det varit utsmyck-
ningsjobb och gobelänger till 
offentliga miljöer. Hon arbe-
tar både med bildvävar och 
akvareller.

– Under den varma perio-

den av året målar och tecknar 
jag utomhus. Jag samlar alla 
mina skisser och sedan gör 
jag collage och textila bilder 
i större format av dem, berät-
tar Margareta Fürst.

Det är naturen i hennes 
hemtrakt Onsala och i Bo-
huslän som hon hämtar sin 
inspiration från. 

Tillsammans med Mar-
gareta Fürst ställer Elisabet 
Hallgren ut vaser i stengods 
och keramik. Hon har va-

rit verksam sedan mitten av 
70-talet och alltid med egen 
verksamhet.  

Keramiken har varit en bas, 
dels för att hon tycker om 
materialet men det har också 
rent krasst varit en överlev-
nadsplanka mellan varven. 
Hon har även vid sidan om 
det bland annat arbetat som 
kultursekreterare för ett stu-
dieförbund med hantverks-
projekt ute i landet. 

Hon är också gästlärare på 

Konstfack bland mycket an-
nat.

Precis som Margareta Fürst 
gobelänger och akvareller bär 
Elisabet Hallgrens vaser na-
turmotiv. Kanhända får be-
sökarna en förkänsla av som-
maren så här i vårt snötäckta 
vinterlandskap.

Utställningen på Ekeby-
hovs slott pågår mellan den 
27 februari och14 mars.



Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?
Ring Lena Holst 070-582 41 32 

eller Stig Marklund 070-672 4141
 

Kom gärna till vårt möte 
söndagen den 14 mars

kl 14.00-17.00

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

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

Däckspecialisten!

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

Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”
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Auktoriserad verkstad för
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

Dip. Massageterapeut
Carina Eldh
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Bevara det genuina och enkla
Svar till Robert Oberascher 
angående Världsarvsområdet 
Hovgården. 

¢¢¢¢	REPLIK 1

Till att börja med vill jag tala om att 
jag håller med dig på ett par punkter: 
1) Det är synd att stenar som ramlat 
bort på Alsnö hus inte återställs. 

2) Det är alldeles för få soptunnor, 
men de ska också tömmas. 
3) Runstenen borde rengöras och 
återfå sin fullständiga skönhet. 
4) Att Adelsös invånare ska känna 
stolthet över att detta unika område 
ligger på denna vackra plats. 

Anledningen till att det är just en 
så öppen och vacker plats beror på att 
marken använts till just betes- och 
åkermark i alla år, flera århundraden. 

Skulle inte kor och får (liksom på 
Björkö) använda marken till just bete 
så skulle det snart växa igen. Skulle 
det vara enbart får så skulle det växa 
igen ännu mer eftersom djuren äter 
olika saker, vilket resulterar i att 
människan skulle vara tvungen att 
inverka. Det är väl bättre med en 
naturlig åverkan? 

AngåenDe Din Syn på att 
Kullarna förstörs av vinternöjen 
såsom kälkåkning och så vidare är 
så löjlig att den knappt ska nämnas, 
men jag måste få försvara något 
som i generationer har avnjutits. 
Kullarna kan knappast ta skada av 
något som görs ett par veckor om 
året när marken dessutom är sten-
hård av tjäle. Det har som sagts gjorts 
i generationer,  säkert århundraden 
och kullarna står där stolta och oför-
störda som de alltid har gjort. 

Du tar också upp parkeringsmöj-
ligheter, varför inte anlägga en stor 
parkeringsplats på Munsö i närheten 
av färjan med anslutningsbuss till 
Hovgården, där har Adelsöbuss en 
stor upphandling att vinna (utnyttja 
lokala resurser/leverantörer). Då 
behöver inte den viktiga naturen på 
världsarvsområdet förstöras med 
asfaltbeläggning osv. Samtidigt 
besparas våra redan åtgångna vägar.
Man kan fortsättningsvis promenera 
och cykla längs med vägen utan att 
riskera bli nerkörd av turister som 
inte vet att hålla åt sidan. Plus att vi 
fastboende kanske kan få plats på 
färjeturerna till och från våra jobb. 
i anslutning till parkeringsplatsen 
kan också ett “Centrum” för världs-
arvsområdet Hovgården/Birka ligga 
med café etc. Trevligt att besöka 
medan man väntar på färjan (även för 
oss ö-bor).

Du vill ta bort annan kvarlämnad 
bebyggelse från modern tid, varför? 
Det är också en del av vår historia. 
Vill du eliminera allt och bara ha kvar 
medeltida historia?

SAMTiDigT SoM Du ViLL att träd 
och buskar ska tas bort så vill du 
plantera/skärma av mot fotbollsplan 
och festplats, varför? utsikten när 
man kommer på vägen och ser ut 
över Mälaren bort mot Björkö är ju 
oslagbar! 

Jag tycker istället att man ska 
bevara det genuina och enkla. Det 
är så här det såg ut när det blev upp-
taget till världsarvsområde. unesco 
såg det vackra i naturen som den ser 
ut, orörd och oexploaterad. Jag tror 
säkert att andra gör detsamma.

– Adelsöbo

¢¢¢¢	REPLIK

efter att i årets första 
nummer av Mälaröarnas 
nyheter ha läst yvonne 
Johanssons insändare där 
hon beskriver sin dotters 
besök hos ekerös obeman-
nade arbetsförmedling och 
att i det senaste numret 
ha tagit del av artikeln om 
arbetsförmedlingens kontor 
på Mälaröarna framstår 
Centerpartiets förslag att 
privatisera arbetsförmed-
lingen väl motiverat. Att 
arbetsförmedlingen ensam 

ska ha monopol på sin 
verksamhet är inte bra. Hur 
många arbeten måste man 
förmedla för att få kalla sig 
arbetsförmedling? Det före-
faller som om nuvarande 
arbetsförmedling kan ha hur 
många missnöjda besökare 
som helst.

Centerpartiet föreslår en 
särskild ”jobbpeng” som 
ska följa varje arbetssökande 
så att han eller hon kan 
välja den arbetsförmedlare 
som bäst kan deras bransch. 
Fackföreningarna som kan 
sina respektive områden 

skulle vara till stor hjälp om 
de gav sig in i förmedlings-
verksamheten. Målet är att 
all arbetsförmedling på sikt 
ska skötas av privata aktörer. 
naturligtvis måste reglerna 
vara mycket tydliga. Den 
nuvarande arbetsförmed-
lingen kan läggas ned. Flera 
privata förmedlingar gör att 
verksamheten blir bättre 
och effektivare.

– Lars Skoglund
Centerpartiet

(C) vill ha privat arbetsförmedling

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata an-
nonsmarknad.

Gnälligt tonfall och omdömeslösa förslag

¢¢¢¢	REPLIK 2

Robert oberascher går i 
en insändare (Mn 8/2) till 
attack mot hur Hovgården 
på Adelsö ser ut. Han 
redovisar ett program på 12 
punkter som  enligt honom 
bör genomföras. några är 
värda att beakta. Men flera är 
så  befängda att man nästan 
undrar om han driver med 
oss. 

Mest idiotiskt är hans krav  
på att barnen inte skulle få åka 

kälke eller pulka på gravkul-
larna. inte för att det skulle 
skada fornlämningarna utan 
av någon sorts metafysiska 
skäl.  Hans parallell med Taj 
Mahal i indien är ju direkt 
löjeväckande. Själv blir jag 
glad när jag ser Adelsös barn 
har roligt i snön på gravhö-
garna. Hur kan han miss-
unna dem den glädjen? Jag 
har svårt att tro att unesco 
bekymrar sig för barn som 
har roligt i snön.

oberascher vill heller inte 
att kor ska få beta i områ-

det.  Han vill ha får i stället. 
inte för att de skulle skada 
fornlämningarna utan för 
att de blir spår i marken. 
Men faktum är att kor betar 
bättre och finare än får. För 
övrigt är det inte kor som 
betar där utan kvigor från 
Lovö prästgård, den sista 
bondgården med mjölkdjur  
på hela Mälaröarna. enligt  
min mening är kvigorna 
trevliga och en prydnad för 
Hovgårdsområdet. Det sätt 
de betar på gör Hovgården 
vackrare. Vi får vara tack-

samma så länge Lovö präst-
gård låter sin kvigor beta där.

Sen ojar han sig över att 
det finns spår av den gamla 
norrgården intill gravkul-
larna. numera är det många 
som tycker att det var fel att 
man rev norrgården, som 
var ett uttryck för en levande 
bebyggelse i byn runt kyrkan 
under hundratals år. Att 
helt utradera lämningarna 
av denna urgamla gård är 
orimligt

Att det är lite buskar och 
träd här och var tycker inte 

jag stör. Tvärtom bidrar de 
till att Hovgårdsområdet är 
den vackrast platsen på hela 
Adelsö. näst efter Björkö, 
kanske en av de vackrast mil-
jöerna i Mälaren.  

Det finns en del att göra 
för att utveckla Hovgården. 
Men det gnälliga tonfall och 
de omdömeslösa förslag som 
oberascher kommer med 
gagnar inte saken.

– Björn Rydberg
Ellholmen, Adelsö

Det grönskar trots årstiden i 
ekerö kommun. Men frågan 
är vad det är som växer?  
Det är inte ute på fälten, 
utan i skolorna. i normala 
fall hade det varit kunskap. 
Skrämmande nog är det inte 
det som växer utan Cannabis. 
Är det vad Björklunds nya 
skolpolitik står för, eller är 
det bara en egen tolkning av 
de lokala Allianspartierna? 
någonting är fel när skatte-

pengar går till att upprätthålla 
lokaler åt cannabisodlare. 
Även om ekerö kanske är lite 
av en jordbrukarkommun så 
kanske man kan intressera 
ungdomar för andra typer av 
plantor och använda skolan 
som ett verktyg för upplär-

ning. Alla bör ta sig en all-
varlig funderare över hur det 
är ställt ute i våra skolor. För 
sant är det som är sagt: Det 
man sår får man skörda!

– Anton Brännlund,  
Öpartiet

Det man 
sår får man 
skörda!

Vårkänslor?
Kom då och titta på Green House 

härliga vårkollektion 
där du både hittar 

härliga starka pastellfärger 
och klassiska snitt 

Välkommen in på mina öppettider: 
tisdag-torsdag 14-18.  Du kan också 
avtala tid eller boka en tjejkväll.

Nå´t  Nytt 
Granbacksvägen 13, Ekerö, 560 347 92 
www.green-house.com/evahill

Foto: Lo Bäcklinder
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LÅT DIN NISSAN FÖRBLI  
EN ÄKTA NISSAN!

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

DIN LOKALA NISSAN ÅTERFÖRSÄLJARE

MOBILITY MOTORS AB, Ulvsundavägen 112, Tel verkstad 08-546 328 60

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

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen
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65 lag deltog i årets Träbollen i Allhallen 
ISHOCKEY |

– Man blir tårögd när man ser vilket engagemang för-
äldrar, ledare och medlemmar lägger ner på ett sådant 
här arrangemang. Det har gått åt väldigt mycket ideellt 
arbete med alla förberedelser och genomförandet, men 
det är jätteroligt att få vara med, säger Stefan Eriksson, 
Skå IK.

65 lag deltog i den populära turneringen. På dagarna 
spelade vuxenlagen och på nätterna var det ungdoms-
lagen som intog arenan. Mälaröarnas egna lag placerade sig väl i turneringen och Jacobina Nilsson i Skås 
damlag utsågs till turneringens kvinnliga spelare.

– Båda Skå-lagen och Ekerö IK gick till final. Damerna mötte Haninge i en välspelad final men förlorade 
tyvärr. Skås herrar mötte IFK Tumba i finalen. Femton minuter före matchens slut gjorde en Tumbaspe-
lare, som också blev turneringens spelare, ett avgörande mål. 

Alla är trötta och nöjda efter helgens intensiva turnering, men tvekar inte över att göra om det hela 
nästa år igen .

Ny handbollsgeneration på väg  

22  MÄLARÖARNAS N

HANDBOLL |

Målsättningen inför säsongen 
var att hänga kvar och få fira 
35-årsjubileum med laget i di-
vision 4 och det ser ut att ha 
uppnåtts. Stommen i laget är 
konstant med 63, 64 och 67:or 
som inte byts ut utan kör på 
som om det fortfarande vore 
1980-tal.

– Nästa generationsväx-
ling sker om 10-15 år då våra 
01/02:or skall byta ut oss, säger 
Julle Ydstie.

– Dessa 16 energiska killar har 

batterier som aldrig tar slut. De 
är som evighetsmaskiner med 
mycket spring i benen. De är 
inne på sin andra säsong. De 
spelade sina första matcher i 
januari med två förluster, men 
med sex olika målskyttar då 
motståndarna oftast bara hade 
en. Att det äntligen är ett pojk-
lag på gång i Skå känns härligt, 
säger Julle Ydstie.       ®

 Foto: Hampus Gerlach

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.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

¢¢¢¢ DEN 15 FEBRUARI

¢¢¢¢ TILL DEN 8 MARS 

ALPINT |

Den 9 februari samlades 
ett fyrtiotal åkare i åldrarna 
10-13 år för att delta i MASK 
Race Camp. De hade alla ta-
git ledigt från skolan, men 
så mycket ledighet blev det 
inte då schemat för dagen i 

backen var ett digert sådant. 
Lägret startade med en sam-
ling klockan 8.30. Under 
dagen tränades sedan stor-
slalom, fartåkning, startträ-
ning, styrd friåkning och 
teoripass. Åkarna filmades 
dessutom och filmerna an-
vändes sedan för individuell 
återkoppling. Fyra tränare 
fanns på plats. 

– Tränarna är föräldrar 
som antingen är skidlärare i 
botten eller har gått utbild-
ning, berättar Fredrik Hel-
lerström som är lagledare i 
MASK.

Tränarna ställer upp ideellt 
och klubben lever mycket 
på sina egna tränare. Bar-
nen har träning två gånger 
i veckan och så blir det täv-
lingar under helgerna.

När det gäller träningslä-
ger hålls tre stycken under 
höstterminen på olika orter 
runt om i landet. 

– Nu när vi har fått så fint 
i vår egen backe ville vi ha 
ett läger här. Det är skönt att 
slippa åka långt för en gångs 
skull, säger Patrik Karlberg 
som tränat barn och ung-
dom i klubben under tio år.

I storsvängen dundrade 
entusiastiska barn ned för 
backen och det var knappt 
det gick att få stopp på dem 
för en kommentar. Maximi-
lian Karbach, 10 år och Jakob 
Hellerström, född 11 år stan-
nade till i backen och verka-
de nöjda med det mesta. På 
frågorna om hur det gått för 
dem när de tävlat och vad de 
tyckte om en hel dags trä-
ning svarade de båda att det 
gått fint.

MASK:s första läger på hemmaplan

 Foto: Ewa Linnros



LAGERTÖMNING!

SHIFT_the way you move

NISSAN BROMMA: 
Ulvsundavägen 112. Tel. 08-546 328 00

NISSAN SÄTRA: 
Murmästarvägen 17-19. Tel. 08-603 27 00

VARDAG 9-18. LÖRDAG-SÖNDAG 11-15

*11,99% rörlig ränta (2,68% effektiv ränta), 
20% kontant, 45% restvärde, 36 månader. *2Erbjudandena gäller ett begränsat antal bilar i lager och kan ej kombineras med andra avtal, rabatter eller erbjudanden dock längst t o m 31/3 2010. Bränsleförbruk-ning blandad körning Qashqai 1,6: 6,7 l/100 km. CO2-utsläpp 
192 g/km. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extrautrustad. Med reservation för ändringar.

NISSAN QASHQAI

NU FRÅN 179.000:-
NU FRÅN 1.933:-/MÅN.*

NISSAN QASHQAI+2

NU FRÅN 198.000:-
NU FRÅN 2.137:-/MÅN.*

NU 1,99% RÄNTA

www.mbil.se
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Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna 
Familjerätt och Arvsrätt

Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42

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

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

Däckspecialisten!

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

Serviceverkstad • Reservdelar
Ackrediterad ”släcka 2:or”
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Auktoriserad verkstad för
Fyrhjulsinställningar
AC - service

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

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

Redaktion
• REdAktöRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANsvARig utgivARE
Laila Westerberg
• koNtAkt 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö 
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
TRYCK v-tAB, södertälje 2009

Annonser
• ANNoNsBokNiNg
gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• koNtAkt 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNoNsstoPP
torsdag kl 12, en och en halv 
vecka före  utgivningsdagen. 

Tidningen ansvarar ej för icke be-
ställt material samt för fel i annon-
ser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA www.malaro.com/mn

 nyheter
Mälaröarnas

Utgivning 
2010
Jan  25
Feb  8, 22 
Mar  8, 29  
Apr  12, 26 
Maj  10, 24 
Juni  7, 21
Aug  23
sept 6, 20 
okt  4, 18 
Nov  1, 22 
dec  6, 13 

¢
 

¢ DÖDA
• Per valter Andersson, 
Ekerö, avled den 29 januari   
i en ålder av 66 år.

• inga-Britt von knorring, 
Färingsö, avled den 29 
januari  i en ålder av 86 år.

Nu kan du även 
boka förbeställningar 

över nätet
www.ekerotaxi.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Begravning • Bouppteckning • Gravstenar
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – Hans Melander

Vi gör även hembesök, jour dygnet runt.

www.klockarebolaget.se
Auktoriserad av 

Sv. Begravningsbyråers Förbund

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

www.malaro.com/mn
Eftersom varje människa är unik 
tror vi att även det sista avskedet 
måste vara det. Tillsammans med 
en av våra erfarna rådgivare 
utformar vi begravningen med 
omtanke i minsta detalj. Därför 
blir det också lite personligare.

alfa  EKERÖ bEgRavningsbyRå

sandviksv. 4, 08 - 560 310 65 
Ring för tidsbokning

Ny adress

grattis 
Julian, 7 år 
27/2 från 
mamma, 
pappa, 
dennis, 
Adelin
samt mor-
mor och 
morfar.

grattis Albin 
Flodén 11 
år den 19 
februari! 
stora 
kramar från 
mamma, 
pappa och 
Anna.

grattis 
Jonathan 
graf på
5-årsdagen 
den 26
februari. 
Pussar och
kramar från 
mormor
och morfar.

grattis 
Marcus på 
din 9-års-
dag den 27 
februari från 
mormor och 
morfar.

INTERNETCAFÉ 
för dataintresserade 

55+are 
i Träkvista fritidsgård

fredagar kl 10-12 
 

SeniorNet Ekerö  
Tel. 560 401  40

www.seniornetekero.se

Munsö IF:s årsmöte  
Obs! Torsdagen den 25 mars 

kl 18.30 vid Husby skola
Prisutdelning 

Kaffe, saft och tårta bjuds det på!
Varmt välkomna!   Styrelsen

Dip. Massageterapeut
Carina Eldh

Tomtplanering 
Dränering

Schakt- och grävarbeten 
Trädgårdsarbeten

Rishantering 

 070-747 20 03   070-799 64 21

Snöskottning!
l Tak
l Uppfarter
l Entréer och trappor

För övriga tjänster se vår annons 
på Service-för-dig-sidan

www.ekerobloggen.se

Planering av äldreboende

under all kritik
Läs mer

UTHYRES
Lokal i  

Troxhammar Butiksby 190 m2 
070-456 81 71

Flugfiskekurs 
på Ekerö

Lär dig grunderna i flugfiske 
eller ge bort ett intresse 

för livet!

Kontakta: 
fiskekurs@gmail.com

eller ring 070-3121338

MÅNDAG 1 MARS 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 
Kl. 19 Arbetsgruppen 

TORSDAG 4 MARS 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 

SÖNDAG 7 MARS 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Torger Torgerson 

Vecka 8-9 

MÅNDAG 22 FEBRUARI 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 11 Samtal om kristen 
tro 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 25 FEBRUARI 
STENHAMRA 
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 
Kl. 19 Mässa  
Gunvor Johnsson 
sång Theresa Roos 
kl. 19.30 ”Den svenska 
prästgården - historien 
om ett sargat hus och 
dess framtid”  
Martin Giertz 

SÖNAG 28 FEBRUARI 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11  
Högmässogudstjänst 
Gunvor Johnsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

                                       www.svenskakyrkan.se/faringso 

• Familjeannonsera GRATIS!  
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild. 
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. 
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.  
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

• skicka till familj@malaroarnasnyheter.se 
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Ekerö Bildbyrå
Erbjuder bilder

med inriktning på
mälarömotiv
och miljöer

www.ekerobildbyra.se
www.ekeröbildbyrå.se

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Inga dator 
frågor är 
dumma

Köpa dator 
med

 installation?

Utveckla 
nya 

system



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

 

Utställning
Detaljplan för Träkvista 1:9 m fl (LUNDHAGEN-
OMRÅDET) i Ekerö kommun         (dnr 2001.16.214)

Ekerö kommun arbetar fram detaljplan för att möjliggöra utökning av 
byggrätten för tomterna i området. Planförslaget ska även säkerställa 
det östvästliga gångstråket utmed Mälaren.

Området är beläget i Lundhagen på Ekerö.  Planområdet sträcker sig 
från Murrebovägen i väster till och med E Engströms väg i öster. I norr 
avgränsas planområdet av Jungfrusundsvägen och i söder av Mälaren.

Planförslaget har tidigare varit utställd under sommaren 2009. 
Kompletteringar och justeringar av planbestämmelser har därefter 
gjorts varför ny utställning nu genomförs. 

Handlingar finns 18 februari - 18 mars utställda på Stadsarkitekt-
kontorets expedition, kommunhuset, Tappströmsvägen 2, öppet var-
dagar kl 9-12, på biblioteket i Ekerö centrum samt på kommunens 
hemsida, www.ekero.se.

Detta är sista tillfället att lämna synpunkter innan detaljplanen antas. 
En förutsättning för att kunna överklaga kommunens antagandebeslut 
är att man lämnat skriftliga synpunkter under planprocessens gång.

Skriftliga synpunkter skall senast 18 mars 2010, ha kommit in till: 
Ekerö kommun, Stadsarkitektkontoret, Box 205, 178 23 Ekerö. 
Synpunkter kan även skickas med e-post till stadsarkitektkontoret@
ekero.se

Upplysningar: planchef Eva Mill tel vxl 08-560 391 00.

bokrerea
Ekerö
Globen
Skärholmen

25e februari
kl 7.00

EnAnnan
BOKHANDEL

Ekerö - 560 354 61
Globen - 600 14 55

Skärholmen - 740 04 45

enannan.se
twitter.com/en_annan
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www.malaro.com/mn

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bredband, 
är det något 

för mig?

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?

Bärbar eller 
stationär 

dator?



Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Busschaufför sökes
Heltid, deltid samt extra

Linjetrafik, skolbuss samt turist-
& beställningstrafik. 

Start och slut, Slagsta och Ekerö
Du har D-behörighet på körkortet
och gärna yrkeskompetensbevis

Hör av dig till Johnny för mer info.

www.miljobuss.se
Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag 

med miljön i tanken!

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR

Tors 17-19. Lör 10-15. Övrig tid ef ök. Hemvärnsv 1, Stenhamra C
Telefon: 08-560 466 00    Mobil: 070-260 16 24     www.ekvt.se

   

Receptionen öppen: 
måndag-torsdag kl 10.00-18.00 

fredag kl 10.00-14.00 

 

Receptionen öppen:

KÖRKORT
Intensivkurser
Handledarkurser
Riskutbildning 1

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ l
 
WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
l BILSERVICE
l DÄCK & FÄLG
l MASKINREP
l ENTREPRENAD
08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
l BLOMMOR
l BUTIK
l KAFÉ
l ODLING
08-560 521 06

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

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

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

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

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

Från 24.500:- Till 149.500:-
TESTADE-GARANTI-AVBET

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

  

Målar
Bygger
Stensätter

Mobil: 076-197 16 70 
Telefon: 08-560 340 50

info@optimusprojekt.com   

www.optimusprojekt.com

En anmälan inkommer till 
polisen om att det har stulits vinterdäck 
från ett förråd på ett företag på Ekerövä-
gen.
  

En person ringer och talar 
om att en bil kört i diket på Ekerö vil-
ket föranleder en räddningsinsats med 
brandförsvar, polis och ambulans. Vid 
framkomst visar det sig att det enbart är 
en bil som fått bensinstopp.

Ett telefonsamtal inkom-
mer till Ekerö närpolis om en smitning 
från en trafikolycka på Ekerö. När poli-
sen anländer har den påkörda bilföraren 
redan fått fatt i den andre som inte hade 
uppmärksammat sammanstötningen.

pall ligger i vägbanan på Ekerövägen i 
riktning mot Drottningholm. Väghålla-
ren har också blivit informerad om läget 
och löser problemet.

Närlunda sker ett villainbrott. Någon 
har brutit upp entrédörren och slagit 

-
ningsföretaget kommer till platsen har 
tjuven försvunnit med stöldgodset.

efter en tankning på Statoil i Träkvista.

Trafikolycka på Nockeby-
bron mellan en buss och en personbil. 
En person förs till sjukhus med lindriga 
skador. 

Stenhamra. 
Viltvårdare eftersöker älgen.

stulit två flaskor sprit från Systembola-
get i Ekerö centrum.

Från Närlunda ringer 
någon och berättar att det kör omkring 
ungdomar på moped i området och stör. 

hunnit lämna platsen.

värt 37 kronor på Konsum i Stenhamra.

polisen om en mobiltelefon som blivit 
stulen från Sundby skola tidigare under 
året.

Brandförsvaret släcker ett 
brinnande uthus på Helgö. 

vid Tappström och får följa med till hu-
vudpolisstationen i Solna.

-
förare som kör på Färingsö misstänks 
vara rattonykter. Vid kontroll visar sig 
allt vara utan anmärkning.

-
vägen, Brunna .

stulna från Karl Jans väg i Brunna.

besök i en butik i Troxhammar.
 

En misstänkt rattfyllerist 
blir omhändertagen vid Träkvistavallen 
och får följa med till huvudpolisstatio-
nen i Solna för vidare kontroll.

Drottningholm blir en 
lösspringande hund infångad av en pri-
vatperson och överlämnad till polisen.

-
ter en tankning på OKQ8 i Skå.

ut i Älvnäs då en bilförare kör sin bil 
med dåligt skrapade rutor.

kläder och pengar. Stölden ska ha skett 
under nyårsnatten på Lovö.

En stöld av matvaror ur 
en lägenhet i Stenhamra anmäls till po-
lisen. 

Södertörns brandförsvar 
rycker ut till ett rökfyllt hus på Ekerö. 
Röken kommer från en kamin i källar-
våningen och rökspridningen beror tro-

ligen på brister i skorstenen.
-

lerist på Ekerövägen, men föraren visar 
sig vara utan anmärkning.

Brandkåren gör en rädd-
ningsinsats då ett fordon gått genom 
isen vid Kärsö gård på Lovö. Ärendet 

personskador.

av brandförsvaret då en lastmaskin gått 
genom isen i Långtarmen
blir skadad.

Drottningholm. Skridskoutrustning 
och kläder blir stulna.

livsmedelsbutik i Ekerö centrum.
-

geri med hjälp av faktura som skett i de-
cember, från en företagare på Ekerö.

Ekerö polisanmäler att 
vederbörandes personuppgifter har 
lagts ut på en internetsida.

Ekerö närpolis får ett tips 
om ett misstänkt rattfylleri på Ekerö. 
Vid kontroll visar sig föraren vara helt 
utan anmärkning.

Ekerö anmäler olovligt 
brukande då denne inte fått igen sin bil 
som varit utlånad sedan i somras.

En bilförare ringer från 
Adelsö och berättar att han blivit prejad  
av vägen av en buss som genast lämnat 
platsen. Han fick själv ordna hjälp med 
att ta sig upp ur diket.

att det ligger en överförfriskad person i 
en snödriva på Adelsö. När anmälaren 
återvänder efter en stund är personen 
borta.

En misstänkt rattfyllerist 
blir omhändertagen av polis vid Brostu-
gan, Kärsö och får följa med till huvud-
polisstationen i Solna.

En arbetsplatsolycka sker 
i bussgaraget i Tappström. En person får 
hjälp med att komma till sjukhus.

26  larmet går | 
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Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
●  Brottmål
●  Personskador   
●  Asylrätt 
●  Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Allt inom städ
www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

CGS
Trädfällning

✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se
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Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!
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Service  l  Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

● VÄRMEPUMPAR 
● VARMVATTENBEREDARE 
● VATTENRENING 
● GOLVVÄRME  
● PUMPAR  

● SERVICE & REPARATIONER 
● OM- & NYBYGGNADER

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

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

¢¢ 

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

Månd-Fred 06-24
Lörd, Sönd , Helgdag 08-24

Tel 08-560 300 96
Välkommen!
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Tel: 08-560 243 48
Mobil 070-895 65 45
Fax 08-560 243 15

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

 

Brandskyddsbutiken 
08 - 560 354 09 

Köp ditt brandskydd på nätet 
 

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik 

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör
Boka tid för vassklippning! 
Vi fortsätter med slyröjning/
trädfällning, markarbeten, gräs-
klippning, plantering, fastighets-
arbeten, uteplatser, trädgårds-
murar och plattsättning mm.

Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com

Innehar F-skattsedel  
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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



WWW.SVENSKFAST.SE

8 rok, 186 kvm

Sjöutsikt Härlig atmosfär Charmigt Bergvärme Båtplats

4 rok, 106 kvm

Modernt Stilfullt Parhus Sjönära Barnvänligt

4 rok, 126 kvm

Sjöutsikt Nybyggt 1-plan Stor altan Tidlöst

4 rok, 94 kvm

2 rok, 62 kvm

Villatomt, 1.230 kvm

4 rok, 89 kvm

4 rok, 104,9 kvm

4 ROK, 87 KVM
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