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Snart dags för bokslut. Vi hjälper er!
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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!

Kaffet 
är alltid på!
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Specialvisning!

z
I n  p e r f e c t

Med kvalitetsglas från

JUST NU!

Kaffet 
är alltid på!

Torsdag 18 mars 
möter du mode-
proffset Camilla 
från Silhouette och 
Adidas som firar 
10-årsjubileum och bjuder 
på ett Silhouette solskydd, 
värde 800:-. Kom och mingla 
med oss mellan kl 13-18.30

Bokar du 
dina glasögon 

under dagen 
så får du 

rabatt 
på glasen

Gäller vid köp av 
kompletta glasögon 
under dagen och 
kan ej kombineras 
med andra rabatter.

¢¢ UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Margareta Fürst – gobe-
läng och akvarell, Elisabet 
Hallgren – keramik. Till den 
14 mars. 
20 mars-11 april: utställning 
med verk av Johan Gull-
berg, Ulrika Jevbratt, Lenka 
Jonesson Deker, Eva Tuvhav 
Gullberg. Lördagar och sön-
dagar kl 12-16, Ekebyhovs 
slottsgalleri.

Galleri Utkiken
”Det var en gång en prinses-
sa och en prins”. En upple-
velseutställning för alla som 
har barnasinnet i behåll. 
Fram till sommaren, kl 12-15. 
Galleri Utkiken, Kulturhuset, 
Ekerö C. 

Hantverksstallet
Kerstin Sabel ställer ut 
olja och akvarell, Monica 
Skarelius ställer ut glas. 
Vernissage 13 mars. Öppet 
torsdag-söndag kl 11-17, 
Hantverksstallet, Jungfru-
sunds marina.

Konstvinden
Akvarell, olja, akryl, silver-
smide. Lördagar kl 11-15, 
Konstvinden, Jungfrusunds-
vägen 2, Träkvista torg.

Utställning
Else-Marie Widén – acryl-
målningar. Till och med 31 
mars, måndag till torsdag kl 
8-17, Profydent, Ekebyhovs-
vägen 1.

¢¢ EVENEMANG

Bronsåldersmordet
Föredrag av arkeologen och 
författaren Jonathan Lind-
ström om den bortglömde 
Granhammarsmannen som 
hittades 1953, som han skri-
vit om i sin nya bok. 9 mars 
kl 19-20, biblioteket, Kultur-
huset, Ekerö C.

Ekerö filmstudio
11 mars: ”Changeling”, regi 
Eastwood. En verklighetsba-
serad historia om en kvinna 
i Los Angeles på 20-talet. 
Hennes son försvinner spår-
löst.  25 mars: ”Persepolis”, 
regi: Satrapi/Paronnaud, 
Frankrike/USA, från  2007. 
Persepolis är en självbio-
grafisk animerad film som 
gestaltar revolutionen i Iran 
1979 genom en ung flickas 
ögon. Medlemskort krävs, 
enstaka biljetter säljes ej. Kl 
19.30, Erskinesalen, Ekerö C. 

Ekebyhovs slott
Janne Andersson band. 13 
mars kl 14, Ekebyhovs slott.

Föreläsning med musik
Föreläsning  – ”Inte bara 
Jazz på Svenska”. Jan Jo-
hansson var en av Sveriges 
mest omtyckta komposi-
törer. 
Professor emeritus Erik 
Kjellberg har forskar kring 
Jan Johansson och skrivit 
en omfångsrik bok om 
honom. 14 mars kl 14-15, 
Ekebyhovs slott.

Ekerö Bio
14 mars  kl 15: Till vildingar-
nas land, från 7 år. 
Kl 19: Farsan, barntillåten. 
21 mars kl 15: Prinsessan & 
Grodan, från 7 år.
Kl 19: Farsan, barntillåten. 
Erskinesalen, Kulturhuset, 
Ekerö C.

Förmiddagsbio för vuxna
12 mars: ”Whale rider”, regi: 
Niki Caro, Nya Zeeland, från 
2003.
26 mars: ”Vodka Lemon”, 
regi Hiner Saleem.  Från 
2003.
Kl 10.15-12, Barnens eget 
bibliotek i Stenhamra.

Fågellivet vid Lovö kyrka
Träff vid Lovö kyrka för att 
från kyrkbacken få se de 
tidiga vårfåglarna. Tag med 
egen kikare. 20 mars kl 9 
vid kyrkan eller samåkning 
kl 8.45 från kommunhuset, 
Tappström.

Ekebyhovs slott
Glad musik med  Brom-
magänget, fyra dragspel 
med komp. 20 mars Kl 14, 
Ekebyhovs slott.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)

             FORTS PÅ SIDAN 26

2  på G | MÄLARÖARNAS NYHETER • 8 MARS 2010 



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Axel Ek
Adressen 123
123 45 Staden

Utgångspris 2 950 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 99 kvm, biyta 22 kvm
Tomt 281 kvm trädgårdstomt

Byggt 2000
Adress: Singelgränd 8
Visas sön 14/3 14.00-15.00
och mån 15/3 18.00-19.00

Tillbyggt kedjehus med högt insynsskyddat läge och viss sjöutsikt. Trevligt kök och allrum i öppen fin
planlösning. Stor balkong och två soliga altaner. Ljust vardagsrum med mysig braskamin och utgång till
fin anlagd trädgårdstomt. Carport och förråd i anslutning till entrén. Nära till skola, dagis, bad och liten
småbåtshamn. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2225.

Ekerö Sandudden

Utgångspris 2 950 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 143 kvm
Trädgårdstomt 1 694 kvm

Byggt 2005
Adress: Björkviksvägen 59
Visas sön 7/3 12.00-13.00
och ons 10/3 18.00-18.45

Med vackert läge på stor plan tomt ligger denna 1-plans villa med underbar trädäckad altan i
sydvästläge. Helt insynsskyddat, och utsikt över ängar och åkrar. Fyra bra sovrum, två badrum och stort
kök. Vardagsrum med rymd och takhöjd till nock samt mysig braskamin.Nära till vattnet med brygga. Fint
timrad gäststuga samt extraförråd på tomten. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2004.

Färingsö Väntholmen

Utgångspris 2 225 000:-
4 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 117 kvm, biyta 11 kvm
Tomträttsavg. 10.400:-/år
Trädgårdstomt 350 kvm

Byggt 1987
Nibbla Backe 14
Visas sön 7/3 14.00-15.00
och mån 8/3 18.00-18.45

Parhus i gott skick i populära Nibbla, nära bussar med också ett lugnt och naturnära läge. 3 sovrum idag,
går att göra till 4 om så önskas. Kök och rymligt vardagsrum på entréplan med två uteplatser, i öster och
väster. Garage med verkstad/förråd. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2205.

Ekerö Nibbla

Fast pris 4 695 000-4 895 000:-
Inflyttning: från december 2010

Sju unika enplansvillor (5 kvar!), särskilt för dig
som vill bo nära natur och vatten. Här bor du
bekvämt på 125 kvm med gott om utrymme för
umgänge och härlig utsikt mot Mälaren
Vänligen ring för ytterligare information.
Tel: 08-564 109 80.

Ekerö Sandudden

Utgångspris 1 995 000:-
Boyta 109 kvm
Adress: Kvarnstugevägen 18
Visas sön 14/3 13.30-15.00
och mån 15/3 17.30-18.30

Trevlig villa belägen i lantlig idyll m stor potential.
Altan o vacker tomt i S-läge! Oinreddvind.
Garage. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2220.

Ekerö Munsö

Utgångspris 795 000:-
Boyta 79,5 kvm, avgift 5.858:-/mån inkl värme,
vatten
Adress: Tegelbruksvägen 9C 1tr
Visas sön 21/3 11.45-12.30
och mån 22/3 17.30-18.30

Fin gavellägenhet om 3-4rok. Rymligt kök.
Nyslipat vardagsrumsgolv! Tel: 08-564 109 80.

3:a Ekerö Centrum

Inflyttning: från januari 2011
Visas sön 14/3 12.00-13.00

Villa Lovö om 153kvm kommer uppföras av LB-
hus i två plan med träfasad och carport. Ljus
öppen planlösning och fyra bra sovrum. 12 hus
med tomt på ca 1000kvm. Ring för mer info!
Säljstart inom kort. Tel: 08-564 109 80.

Ekerö Sandudden



Vi älskar Ekerö

Moderat Nytt
Vårdval Stockholm-patienten 
väljer vård efter behov 

Resultatet är att 35 nya vårdcentraler har öppnats. Vi har fått 120 fler 
läkare i primärvården och 17 närakuter erbjuder trygg nära vård på 
kvällar och helger. Det har blivit betydligt lättare att träffa en doktor. 

Samtidigt har patientens förtroende och nöjdhet med vården ökat. Vårdval 
Stockholm infördes först inom primärvården men har senare införts även 
inom specialistvården, såsom vid knä- och höftoperationer med mycket 
goda resultat. 

Vi vill fortsätta att ge möjligheter till nya vårdgivare inom fler specialist-
områden, som uppfyller våra högt ställda krav på en god kvalitet, att 
kunna bidra till en ständigt förbättrad tillgänglighet av vård i Stockholms-
regionen. 

Anna-Karin Ullgren (m)
Ledamot i Sjukvårdsstyrelsen Stockholms Stad och Ekerö
Ledamot i Landstingsfullmäktige

VILL DU BLI MEDLEM?
Kontakta vår ordförande: 070-676 25 50, ingemar.hertz@telia.com eller ring 

0939-100 30 00 så debiteras avgiften din telefonräkning. Nymedlemsavgiften är 100 kr.

http://forening.moderaterna.net/ekero/

När Alliansen fick väljarnas förtroende att leda Stockholms 
läns landsting införde vi Vårdval Stockholm
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Elin Nilsson är 25 år och upp-
vuxen på Mälaröarna. Hon 
har jobbat i Ekerö kommun 
sedan hon var 16 år, först på 
ICA och idag på Studieför-
bundet vuxenskolan. Hon 
flyttade hemifrån när hon var 
19 år och bor nu i en ombyggd 
byggbarack på 24 kvadratme-
ter.

– Jag vill inte flytta från 
kommunen. Jag har mitt jobb 
här, men det finns inga bo-
städer för unga vuxna med 
rimlig hyra. Jag betalar kom-
munalskatt som alla andra 
och gör rätt för mig, säger 
Elin Nilsson.

Många bostäder i Ekerö 
kommun byggdes när det 

var dyrt i början av nittiota-
let. Det är bland annat en av 
förklaringarna som ges till de 
höga hyresnivåerna. Ekerö 
bostäder hade däremot en 
vinst på 19,2 miljoner kronor 
år 2008. 

– Dessa vinstmedel an-
vänds för investeringar och 
underhåll av Ekerö bostäders 
fastigheter, säger Ekerö bo-
städers VD Ingemar Garne-
land.

 När det gäller nyinveste-
ringar har bolaget ansökt om 
planändring för fastigheten 
Tappström 3:1 (Wrangels 
väg). Det skulle innebära ett 
tillskott av cirka 180 nya bo-
städer under en 10-årig ge-
nomförandeperiod.

 pågår 
och stadsarkitektkontoret 
hoppas att kunna gå ut till all-
mänheten  med handlingar 
kring detaljplanen senare i 
vår eller tidig sommar. 

Någon produktion av sär-
skilda ungdomsbostäder pla-
neras inte. 

– Visst har diskussioner 
förekommit både vad gäl-
ler ungdomars och äldres 
bostadssituation, men som 
mindre företag tvingas vi 
hela tiden göra prioriteringar 

av investeringar, säger Inge-
mar Garneland.

 från kommunens 
sida för att främja att ungdo-
mar kan stanna kvar i kom-
munen?

– I Ekerö kommun har  
Ekerö Bostäder bostads-
försörjningsansvaret och 
nyproduktion av bostäder. 
Ekerö bostäder planerar ny-
produktion av bostäder och 
det stämmer att de inte pla-
nerar någon produktion av 
särskilda ungdomsbostäder. 
Ekerö kommuns uppfattning 
är att i bostadsplaneringen 
ska bostäder byggas med in-
riktning på alla målgrupper 
och med blandade upplåtel-
seformer, säger Peter Carpe-
lan (M) kommunstyrelsens 
ordförande.

 vill bo 
kvar men tvingas ofta att 
flytta utanför kommunen. 
Står de i Ekerö bostäders kö 
uppstår nästa problem. Kö-
systemet är uppbyggt utifrån 
tre prioriteter. 
De som prioriteras först i kön 
är kontraktsinnehavare hos 
Ekerö Bostäder, det vill säga 
endast den person som står 
med på kontraktet. Prioritet 

två är de som är folkbokförda 
i kommunen. I denna grupp 
hamnar även de som bor hos 
Ekerö bostäder men som inte 
står med på kontraktet, till 
exempel barn eller sambo. 
Prioritet tre är övriga som bor 
utanför kommunen.

Om man tillhör prioritet 

två och flyttar från kommu-
nen så behåller man sin kötid 
om man uppdaterar sin in-
tresseanmälan varje år, men 
man hamnar i gruppen prio-
ritet tre. Många ungdomar 
halkar alltså ned till lägsta 
prioritetsgrad om de flyttar.

– Det känns som att kom-

munen vill att vi ska flytta 
härifrån och komma tillbaka 
först när vi skaffat familj och 
barn och blivit höginkomst-
tagare, säger Elin Eriksson.

2-plans parhus om 118 kvm präglat av genomtänkt funktion och design. Byggår 2006. Huset är
beläget på höjd med fri utsikt över närliggande gård, grönska och himmel. Naturlig del
gräsmatta utanför uteplatsen som inte nyttjas av övriga i området på grund av dess läge. 3
sovrum och möblerbar större hall på övre plan som idag används som arbetsplats.

2006 110 KVM GÄLLSTA BYGRÄND 4 MÄLARÖARNA 08-807600

Vackert belägen sjönära tomt. Byggrätt
om ca 150 kvm i ett plan + ca 30 kvm
komplementsbyggnad. Gångavstånd om
ca 200 m till vacker badvik i Mälaren.

825 000 KR/BUD 2 430 KVM

BÅTSVIKSVÄGEN 3 SÖN 14/3

12.00-13.00 MÄLARÖARNA 08-807600
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Som ett svar på den stora 
bristen på äldreboendeplat-
ser inom Ekerö kommun 
byggs Kullen ut med tjugofy-
ra platser med inriktning på 
demensvård. Platserna hade 
behövts för länge sedan och 

kommunen köper idag plat-
ser på äldreboenden i andra 
kommuner för ett tjugotal 
personer. Nu dröjer det ytter-
ligare en tid innan tillbyggna-
den blir inflyttningsbar.

– Vi har haft problem med 
att en entreprenör som har 
gjort en del av jobbet inte 
har fullföljt sitt uppdrag. Vi 
har nu hävt avtalet och upp-
handlat en ny entreprenad 
och detta har gjort att allt 
blivit försenat, berättar Ann 
Wahlgren, chef för tekniska 
kontoret.

Den nu bortkopplade en-

treprenören kunde inte sä-
kerställa att de tidsplaner 
som utlovats skulle hållas 
och kunde inte heller garan-
tera kvaliteten på det utförda 
arbetet. Därför fick företaget 
lämna uppdraget vid årsskif-
tet.

Enligt Ann Wahlgren 
innebär inte förseningen att 
bygget blir dyrare än beräk-
nat.

– Vi håller den budget som 
var satt från början, men det 
är nog så irriterande med 
tidsfördröjningen, säger 
hon.

Byggnaden kommer enligt 
nuvarande planer att stå klar 
den 1 juni, men inflyttningen 
dröjer ytterligare en tid.

– Socialnämnden har vär-
derat lämpligheten i att starta 
upp verksamheten under 
semestermånaderna och har 
tagit beslutet att vänta till den 
16 augusti med driftstart, be-
rättar Lena Burman Johans-
son, ansvarig för nämndkon-
toret social.

Det är ännu inte klarlagt 
vilka personer som kommer 
att bo i de nya lokalerna, men 
arbete pågår med att sända 

ut erbjudanden om boende i 
den nya byggnaden.

– Det är i första hand de 
personer som vi idag köper 
platser till utanför kommu-
nen som kommer att erbju-
das en möjlighet att flytta till 
Kullen, säger Lena Burman 
Johansson.

Enligt Lena Burman Jo-
hansson är skillnaden i kost-
nader för köpta platser och 
platser på kommunens egna 
särskilda boendeenheter 
marginell.

Under socialnämndens ex-
trainsatta möte den 17 fe-
bruari fattades beslutet som 
nu lämnar över åt pensionä-
rerna att själva att bestämma 
vem som ska hjälpa dem i 
hemmet eller sköta deras 
fötter.

– Det har gjorts en mycket 
bra utredning och som det 
ser ut nu så verkar det inte 
vara någon fara för att det 
blir sämre för pensionä-
rerna. Men vi ska se till att 
bevaka de risker som finns, 
säger Sveneric Larsson, ord-
förande i PRO Ekerö och 
även medlem i socialnämn-
den. 

Han har följt ärendet un-
der hela beslutsprocessen 
och har varit med att driva 
igenom kravet på att syste-
met ska utvärderas efter två 
år för att säkerställa att kvali-
teten bibehålls. 

Han betonar att det många 
gånger är sköra personer som 
det handlar om och som kan 
behöva hjälp med att se till 
att hjälpen lever upp till för-
väntningarna.

– För äldre personer är alla 
förändringar besvärliga och 
det är viktigt att kommunens 
åldringar har anhöriga som 
kan hjälpa dem att se till att 
de får sina behov tillgodo-
sedda, fortsätter han.

Socialnämndens ordfö-
rande Staffan Strömbäck (M) 
tycker att det är en viktig val-
frihetsreform och att beslu-
ten om vem som ska utföra 
dessa tjänster inte ska fattas 
av politiker eller tjänstemän, 
utan av dem som själva nytt-
jar tjänsterna.

– Vi vill gärna se en mång-
fald av olika utförare och jag 
hoppas att vi får se företag 
och organisationer i varie-
rande storlekar inom val-
frihetssystemet. Jag ser ett 
behov av utförare med olika 
profiler, till exempel inrik-
tade mot speciella behov el-
ler olika språkgrupper, säger 
han.

För de pensionärer som 
avstår från att välja utförare 
görs istället en turordning 
och de fördelas mellan de 
utförare som är verksamma 
i kommunen. Den som inte 
blir nöjd med detta får själv 
välja en annan utförare.

Den 9 december beslutade 
socialnämnden i Ekerö kom-
mun att socialtjänsten ska ta 
emot upp till tre ensamkom-
mande flyktingbarn per år. 
Kommunförbundet Stock-
holmslän och länsstyrelsen 
har tecknat en gemensam av-
siktsförklaring rörande mot-
tagande av ensamkomman-
de barn i Stockholms län. 
Den innebär att länet under 
år 2010 ska mer än fördubb-
la antalet kommunplatser. 
Detta förutsätter ett mycket 
större antal överenskom-
melser än tidigare. I förslaget 

som länsstyrelsen och kom-
munförbundet Stockholm-
slän tagit fram ska Ekerö 
kommun ha fem platser.

Ambitionen är att alla 
kommuner i Stockholms län 
ska försöka skriva överens-
kommelser, inte på ett på 
förhand bestämt antal barn 
utan om att erbjuda mottag-
ningsplatser. När man har 
platser i kommunen är det en 
mer långsiktig och löpande 
verksamhet som innebär 
att de barn som kommer till 
platserna blir äldre och går 
vidare. Då ska dessa barn er-
sättas av nya barn på de plat-
serna. 

För att teckna en överrens-
kommelse med Migrations-
verket om mottagande av en-
samkommande flyktingbarn 
finns ett par grundkrav. 

– När vi skriver en över-
renskommelse utfaller ett 
årsbelopp på en halv miljon 
kronor för själva överrens-
kommelsen. Det beloppet 
ligger utöver de ersättningar 
som kommunen har rätt till 
såsom ersättning för vård, 
skolkostnader, boende och 

kostnader som rör den so-
ciala utredning som social-
tjänsten gör, berättar Jonas 
Doll på bosättnings- och 
statsbidragsenheten på Mig-
rationsverket.

När det gäller att ta emot 
ett på förhand bestämt antal 
barn ligger gränsen på fem 
barn för att få årsbeloppet. 
Ligger man under fem skrivs 
ingen överenskommelse. So-
cialnämndens beslut i Ekerö 
kommun om mottagande av 
tre ensamkommande flyk-
tingbarn hamnar med andra 
ord utanför den ramen.

– Det verkar vara en annan 
hantering nu där det inte 
handlar om att man ska hitta 
en mera permanent form av 
boende för de ensamkom-

mande barnen där de kan 
få det stöd de kan behöva. 
Jag får intrycket, utan att 
ha hunnit sätta mig in i alla 
detaljer, att det här handlar 
om gruppboendeform av en 
halvt institutionsliknande 
karaktär, där man har plat-
ser i avvaktan på att man ska 
hitta de slutliga boendena, 
säger Staffan Strömbäck ord-
förande i socialnämnden.

Sedan början av året har 
länsstyrelsen tillsammans 
med kommunförbundet i 
Stockholms län haft en poli-
tisk process som handlar om 
att man ska försöka mobili-
sera hela länet för att skriva 
fler överenskommelser.

– Det är naturligtvis en 
mer krävande mottagnings-
strategi än att man säger från 
början att vi tar tre barn och 
sedan är vi färdiga, men det 
som vi behöver idag för att 
klara den inströmning vi har 
till landet på ett mer långsik-
tigt sätt är den typen av över-
enskommelser, säger Jonas 
Doll.

– Jag kände mig nöjd i 
höstas då vi kunde säga 

att vi hade möjlighet att ta 
emot två till tre barn utifrån 
ett mottagande på ett mera 
långsiktigt sätt. Men nu hit-
tar man på en helt ny modell 
med en form av någon slags 
genomgångsboende. Den 
formen känns inte helt bra, 
säger Staffan Strömbäck.

Nu pågår en process där 
man diskuterar vad det är 
som krävs för att kommu-
nerna ska kunna göra den här 
typen av överrenskommelse 
och från kommunernas sida 
kommer en massa frågor som 
praktiskt måste besvaras. 

Kommundirektör Lars 
Hortlund skrev i ett tjänste-
utlåtande den 17 februari för-
slag till kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige 
att ställa sig bakom förslaget 
från länsstyrelsen och kom-
munförbundet Stockholms 
län, om ett utökat mottagan-
de samt att  ge socialnämn-
den i uppdrag att vidta nöd-
vändiga åtgärder för att Ekerö 
kommun ska kunna uppfylla 
åtagandet.

Vägverket ersätter 
en person på Ekerö för  plåt- 
och lackskador på bilen med 
ett belopp på 17 814 kronor. 
Skadorna uppstod i samband 
med bomstängning vid av-
körning av vägfärja.



  

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 4 2010

Tisdag 9/3
19.00 Fasteandakt hos  

Elisabeth Lagerfelt, Malmvik,  
tel 560 318 28 
Elin Rundh Dapo

Onsdag 10/3
Ekebyhovskyrkan 

19.00 Mässa
Jonas Gräslund

Torsdag 11/3
Ekebyhovskyrkan

13.30 Öppet hus  (se nedan) 

Söndag 14/3
Ekebyhovskyrkan

10.00 Ekebyhovsmässa,
söndagsskola

Jonas Gräslund, Ekerö Gospel 
piano: Daniel Stenbaek

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Pernilla Hammarström, flöjt: Maja 
Eklund, orgel: Kerstin Baldwin

 Lovö kyrka
11.00 Familjegudstjänst

Staffan Eklund, Elin Rundh Dapo 
Lovö barnkör, dir: Ylva Karlström 
Välkomnande av Elin Rundh Dapo 

Kyrkkaffe

Munsö kyrka
11.00 Familjegudstjänst

Svän Fogelqvist, Adelsö-Munsö 
barnkör, dir: Carina Einarson

Tisdag 16/3
19.00 Fasteandakt hos 

Karin Wahlberg Liljeström, Långa 
raden 6, tel 759 02 21, 

Elin Rundh Dapo

Onsdag 17/3
Ekebyhovskyrkan 

19.00 Mässa, Elin Rundh Dapo

Torsdag 18/3
Klockargården, Lovö

12.30 Öppet hus – Sopplunch
(se nedan)

Lördag 20/3
Ekebyhovskyrkan

10-15 Vila och växa, se nedan

Söndag 21/3
Ekebyhovskyrkan

10.00 Familjegudstjänst
Jonas Gräslund, Barnkören, Marie 

Björnvad, Helena Hansson

Ekerö kyrka
11.00 Högmässa

Svän Fogelqvist, Sång: Ruth Seger-
berg, Orgel: Kerstin Baldwin

16.00 Konsert–Magnificat
se ovan

Lovö kyrka
11.00 Högmässa, Elin Rundh Dapo 

Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp 
Kyrkkaffe

Adelsö kyrka
18.00 Musikgudstjänst, se ovan

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12-13 

Vårfrudagen – Marie Bebådelsedag

o

h

n

rie 

10.00 Introduktion, meditation Lena Burman Holmgren 
10.30 Yoga Marie-Louise Holmgren 
12.00 Lunch 
13.00-14.45 Att växa ur tomheten - röst och kropp i samspel Beryl Kornhill 
14.45 Avslutning

Kostnad 150 kr 
Meddela ev matallergier.Mjuka, oömma kläder rekommenderas samt en filt till avslappning. 
Förfrågningar och anmälan senast 16 mars. Maila eller ring till  
Lena Burman-Holmgren: lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se, tel 560 387 21. 

Lördag 20/3 kl 10-15 i Ekebyhovskyrkan

21/3 kl 16.00 i Ekerö kyrka  

MAGNIFICAT 
av Buxtehude och Vivaldi

samt ”Missa Brevis” i D-dur av W A Mozart 

Ekerö kyrkokör, Solister och instrumentalister

dirigent: Kerstin Baldwin, präst: Elin Rundh Dapo

21/3 kl 18.00 i Adelsö kyrka 

MARIAMUSIK FRÅN OLIKA TIDER
Ad Mundi,  Flöjt: Ulrika Björkman
dirigent: Carina Einarson, präst: Svän Fogelqvist

Jesu mor Maria har genom 
århundradena väckt många 
känslor.

I katolsk tradition kallas hon 
ibland för himladrottningen. 
Andra betraktar henne som en 
alldeles för ung mor, som fick 
ett barn med fader okänd.

I många sammanhang be-
traktas Maria som ett föredöme, 
medan andra säger att hon är 
urbilden för en för självutplå-
nande kvinnor.

I Magnificat – Marias lov-
sång, framträder bilden av en 
kvinna som på samma gång är 
förundrad, ödmjuk och stolt. 

Förundrad över det livets un-
der som innebär att hon ska bli 
mor, ödmjuk över vad det ska 
innebära, men ändå stolt och 
tacksam.

Som alla andra mödrar fick 
hon anledning att känna både 
stolthet och oro för sitt barn.

Hon fick också uppleva det 
svåraste en mor kan få uppleva, 
att följa sin son i lidande och 
död.

Hur vi än ser på Maria, som 
föredöme, ett avskräckande 
exempel eller kanske en före-
bedjare, så är hon en kvinna 
som berör också idag.



Alla kan rädda liv!
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av 
plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara en 
familjemedlem, arbetskamrat eller granne.

Situationen är dramatisk och kräver snabba 
åtgärder av dem som befinner sig i närheten. 
Varje minut räknas! 

Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis 2 tim-
mars kurs i Hjärt-lungräddning inkluderande 
övning med hjärtstartare.

Du kan välja på ett av dessa kurstillfällen:

30 mars, 13 april, 4 maj 
och den 18 maj kl 19-21
Kursen går av stapeln på Ekerö brand-
station i Ekerö Centrum.

Anmälan kan ske per e-post: 
matswiden@hotmail.com
lars.samuelsson@laketrading.se
För ytterligare info ring: 0735-251 941

Ekerö Civilförsvarsförening 
hälsar dig välkommen!
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Verksamhetsbidragets syfte 
är ”att stödja föreningar så att 
de kan genomföra en   kultur-
verksamhet av god kvalité.” 
Kulturnämnden vill uppnå 
en bredd i utbudet och rikta 
sig till människor i olika åld-
rar i kommunens alla delar 
genom att fördela bidraget till 
föreningar med olika kultu-
rella inriktningar.

Ungdomsföreningen Bai-
lar har funnits sedan 2007 
under ledning av Mia Lavrell. 
Deras verksamhet är dans. De 
har haft arrangemang med 
kulturskolan i olika sam-
manhang så som kultursko-
lans dag och också ställt upp 
när kommunen haft olika ar-
rangemang för ungdomar.

– Vi har inte fått någonting 
för det. Vi sökte pengar för 

scenkläder eftersom vi börjat 
få uppdrag via kommunen 
och även privata arrangörer 
ute i kommunen. Kläderna 
förstärker det vi framför i 
dansen, de är vårt verktyg. 

 hjälper till 
med medel för allt från för-
stärkare till att hålla konserter 
till musikföreningar. För mu-
siker är det deras verktyg. En 
dansares verktyg är kroppen 

och det man dansar i, säger 
Stephanie Sundberg som är 
en av dansarna i gruppen.

– Bailar sökte bidrag till 
danskläder. I Kulturnämn-
dens kriterier för utdelning 
av bidrag står att vi stödjer 
utåtriktad verksamhet, alltså 
offentliga arrangemang som 
allmänheten har tillträde till. 
Någon sådan verksamhet 
framgick inte av ansökan, sä-
ger Gunilla Lindberg, ordfö-

rande i kulturnämnden.
Det är dock inte det som 

upprör gruppen mest. Det 
är den, som de upplever det, 
orättvisa fördelningen av 
verksamhetsbidraget.

– Under två års tid har stora 
föreningar som Helt Barockt 
och Mälaröarnas Musiksäll-
skap (Mämus) tilldelats 30 
000 kronor vardera. Mämus 
ansökte dessutom om 20 
000 men fick 30 000. Kunde 

man då inte lagt de 10 000 
kronorna extra på tjejerna i 
Bailar, säger Mia Lavrell.

– Mämus är en mycket 
uppskattad musikförening 
som funnits länge i kommu-
nen. De har många offentliga 
arrangemang under året. När 
de fick problem med sin repe-
titionslokal på grund av höjd 
hyra och kommunen inte 
kunde erbjuda dem någon 
annan lokal att vara i, beslu-
tade vi att ge ett extra bidrag 
för att täcka hyreskostnaden i 
väntan på att lokalproblemet 
skulle lösa sig. Detta är alltså 
inget permanent bidrag. Kul-
turnämnden ger ju bidrag för 
nyskapande verksamhet. När 
det gäller Helt Barockt är det 
en nyskapande verksamhet 
där barn och ungdomar får 
sin första inblick i operakon-
stens mysterier, säger Gunil-
la Lindberg.

 att för-
eningar med många aktiva 
vuxna kan jobba på ett helt 
annat sätt än vad en ny ung-
domsförening kan göra. De är 
etablerade och  har möjlighe-
ter att plocka in pengar på ett 
annat sätt, då de exempelvis 
tar betalt när de har konserter 
och föreställningar. 

– Det står att kulturnämn-
den ska satsa på kulturakti-

viteter för barn och ungdom. 
Mina tjejer ligger inte på lat-
sidan. Nu är de jätteledsna 
och det känns som ett hån 
mot deras arbete, säger Mia 
Lavrell. 

– Vi prioriterar verkligen 
barn och ungdomars verk-
samheter i olika former. Att 
ge bidrag till kulturförening-
ar är bara en väg att gå. Vi har 
också olika stipendier som vi 
delar ut och prioriterar egna 
initiativ också via ”Snabb 
slant” och ”Ungdomars egna 
initiativ”.  Bidrag till kultur-
föreningar är bara ett sätt att 
stödja ungdomsverksam-
heten. Nyligen klubbade vi 
också ett idrottspolitiskt pro-
gram där flickornas fysiska 
aktiviteter lyfts fram, säger 
Gunilla Lindberg.

Vican Kontorsmöbler inreder kontor!  
Nytt, rekonditionerat begagnat och  

specialtillverkning - vi har något för alla!  
Kombinera nytt och begagnat för bästa resultat  

- ekonomi, miljö och funktion i ett!  
Vi har möbler för kontor, restaurang,  

konferens och skola. 

Vi har stor utställning och butik på  
Sulkyvägen 30, vid Solvalla.  
Öppettider Må-To 8-17, Fr 8-16. Välkommen!   
www.vican.se 08-642 21 00 info@vican.se

Våra begagnade storsäljare är arbets-
stolar och elstativ, välkända märken som 
Kinnarps, Edsbyn, Håg och Rh...  
Ofta till under halva nypriset! 

Clever Office är vår egen serie - otroligt flexibel och mycket 
prisvärd med korta leveranstider, även vid kundanpassning. 



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

Färingsö Stenhamra
Fantastiskt charmig villa med stor avstyckningsbar tomt. Fastigheten har "Bullerby" känsla och ligger
sagolikt fint inbäddad bland tallar och gärdsgårdar. Inhängnad tomt med fruktträd och stor gräsmatta. Kök
med bardel och utgång till altan med bl a mindre utomhuspool. Vardagsrum och matsal i vinkel med mysig
braskamin. 5 bra sovrum och gott om förvaring. Två stora badrum. Stor och rymlig tvättstuga med
groventré. Mycket stort vinterbonat dubbelgarage med indraget vatten samt carport. Varmbonad gäststuga.
Ett hus för dig som vill trivas hemma!

*Boarea: 185 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 850 000 kr
*Tomt: 3 024 kvm  

Knosterstigen 15
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Maria Pettersson 0737-28 63 28

Boarea: 185 kvm
Utgångspris: 4 850 000 kr
Tomt: 3 024 kvm

Ekerö Tappström
Härligt centralt läge har denna villa om totalt ca 250 kvm. 6 rok varav 4 stora sovrum Stort vardagsrum
med fantastiskt fint ljusinsläpp och utsikt. Fin lättskött trädgård med ett flertal fruktträd, bärbuskar &
växter. Huset är placerat så att den största delen av trädgården ligger på baksidan utan direkt insyn.
Dubbelgarage. Besiktigad.

*Boarea: 204 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 950 000 kr
*Tomt: 1 042 kvm Sluttningstomt  

Boarea: 204 kvm
Utgångspris: 3 950 000 kr
Tomt: 1 042 kvm Sluttningstomt

Paradisvägen 3
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 32840

Ekerö Lundhagen
Eftertraktat parhus med fin sjöutsikt. Högt och fint läge i omtyckta Lundhagen. Köket renoverat under
2000-talet. Fräscht kaklade badrum. Stort vardagsrum med braskamin. Fem bra sovrum och ett gästrum
som kan användas till ytterligare ett sovrum. Stor balkong mot sjön och ytterligare två uteplatser. Isolerad
Lillstuga. Garage. Besiktigad.

*Boarea: 174 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 650 000 kr
*Tomt: 402 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt  

Boarea: 174 kvm
Utgångspris: 3 650 000 kr
Tomt: 402 kvm trädgårdstomt

Rullerumsvägen 22
Lena Falck 070-759 59 97
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 32840

Ekerö Brunna
Enplansvilla i mycket gott skick där det mesta är renoverat under de senaste fem åren. 6 rok varav 4 sovrum.
Modern färgsättning. Fin trädgård med nytt trädäck i söderläge. Stensatt biluppställningsplats för två bilar.
Gångavstånd till skola, daghem, bad, Träkvistavallen m.m. Besiktigad.

*Boarea: 140 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 450 000 kr
*Tomt: 696 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt  

Boarea: 140 kvm
Utgångspris: 3 450 000 kr
Tomt: 696 kvm Trädgårdstomt

Brunnavägen 21
Mäklarringen Ekerö
Lena Falck 070-759 59 97
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

Ekerö Sandudden
Härlig utsikt och panoramavy över Sandudden och Mälaren. Ett superfint hus med stor tillbyggnad, modern
arkitektur, smakfull färgsättning och fina materialval. Stort kök och vardagsrum med öppen planlösning och
tak öppet till nock. Fyra bra sovrum och extra tv-rum. Bra tomt med stort altandäck som fångar solen från
tidig morgon till sen kväll. Efterfrågat läge med både skola och dagis i direkt anslutning till området. 

*Boarea: 130 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 450 000 kr
*Tomt: 351 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 130 kvm
Utgångspris: 3 450 000 kr
Tomt: 351 kvm plan trädgårdstomt

Sjöutsikten 5
Helene Dahlbäck 0708-370303
Mäklarringen Ekerö 08-560 32840

Färingsö Stenhamra
Härlig 1,5-plans villa i genomgående mycket gott skick. Helt nyrenoverat kök med öppen planlösning mot
vardagsrum och matplats. Fem bra sovrum och två badrum varav ett med bastu. Två stora härliga allrum.
Tilläggsiolerad och ny fasadpanel. Garage. Stor fin inhängnad hörntomt med mysig uteplats under tak.
Mycket bra läge på lugn återvändsgata i barnvänliga kvarter. Gångavstånd till skola, dagis, mataffär o buss.

*Boarea: 149 + 10 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 250 000 kr
*Tomt: 821 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 149 + 10 kvm
Utgångspris: 3 250 000 kr
Tomt: 821 kvm plan trädgårdstomt

Palettvägen 5
Helene Dahlbäck 0708-370303
Mäklarringen Ekerö 08-560 32840

Ekerö Hummelvreten
Äntligen ett radhus med hörnläge! Detta atriumhus som är i toppskick är den större varianten med tre
fönster i vardagsrummet. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Tre bra sovrum och två helkaklade
bad- och duschrum. Nyrenoverad tvättstuga och klädkammare. Alla ytskikt är renoverade under de senaste
åren. Vacker trädgård med fina planteringar. Stort altandäck med tak och murad spis i eftermiddags- och
kvällssol. Två bra uteförråd och garage i länga.

*Boarea: 115 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 650 000 kr
*Tomt: 258 kvm AtriumgÃ¥rd
  

Boarea: 115 kvm
Utgångspris: 2 650 000 kr
Tomt: 258 kvm Atriumgård

Kastargränd 26
Rose-Marie Appelblom 0708-34 66 55
Mäklarringen Ekerö

4:a Ekerö Sandudden
Underbar utsikt har denna trevliga 4:a med tilltalande planlösning och två stora balkonger i söderläge, varav
den ena inglasad. Öppen planlösning mellan kök, matplats och vardagsrum gör denna lägenhet mycket
attraktiv. Tre sovrum samt mycket gott om förvaring. Lägenheten är nyligen renoverad. Här kommer du som
är +55 att trivas bra.

*Boarea: 127 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 450 000 kr
*Avgift: 7 241 kr inkl vÃ¤rme, vatten, kabel-tv samt
abb.avg fÃ¶r IP-telefoni
  

Boarea: 127 kvm
Utgångspris: 2 450 000 kr
Avgift: 7 241 kr inkl värme, vatten, kabel-tv samt
abb.avg för IP-telefoni

Mälarvyn 9
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



Mittemellan vikingastaden 
Birka och den vikingatida 
och medeltida kungsgården 
Hovgården bor Kalle Dahlberg, 
eller som han oftast kallas – Kalle 
Runristare. Precis som namnet 
antyder så är han runristare, ett 
uråldrigt yrke som vi knappast 
hittar i gula sidorna.
 
Det känns lite som att åka långt, 
långt bak i tiden när man möter 
Kalle Runristare,  46 år, som själv 
ser ut som en riktig viking.  

I en liten röd stuga med vita knu-
tar med anor från 1800-talet bor han 
tillsammans med sin Ellinor. Men 
det finns fler i hushållet. Familjen 
har också hästar och höns som 
alla vaktas av gårdshunden Frode. 
Dessutom har Ellinor en kennel.
Kalle är också konstnär och har ett 
stort intresse för arkeologi. Han är 
även verksam som guide på kungs-

gården Hovgården och Birka. Men 
Kalle har fler yrkestitlar, han är run-
ristare.

 i elvaårsåldern när 
Kalle liksom så många andra i den 
åldern lockades av att leta skatter. 
Han hittade en gammal husgrund 
som visade sig vara en jordkällare 
från 1600-talet. Han fann också 
hästskor, gamla glasflaskor och 
även ett mynt från 1600-talet. Efter 
det gick han med i hembygdsför-
eningar och särskilt de som höll på 
med forntid. Han blev fascinerad 
av runstenar och lärde sig att tyda 
runskrift.

– Så lyckades jag läsa en runsten 
utan att titta på skylten, och upp-
täckte att där fanns det tre namn 
på personer från en gård. Det var 
gravfält runt omkring men bara tre 
personer som jag kände vid namn. 
De har huggit in det där för att det 

ska bevaras. Då tänkte jag att jag vill 
också finnas med i framtiden.

Det finns andra som ristar run-
stenar, men de ristar stenar som 
efterliknar de gamla runstenarna. 
Kalle däremot, gör runstenar med 
tanke på framtiden och försöker 
inte kopiera de forntida runstenar-
na. 

– Om man vill göra en äkta run-
sten är det bland det viktigaste att 
man skriver med runor men med de 
ord och den stavning som vi använ-
der idag. Då vet den som hittar mina 
stenar om flera hundra år att de här-
stammar från slutet av 1900-talet 
eller början på 2000-talet.

 utövades framfö-
rallt under vikingatiden och dess 
blomstringsperiod sträckte sig från 
ungefär år 1030 och hundra år fram-
åt. Det fanns engångsristare, det vill 
säga de som egentligen inte hade 

någon större kunskap och som bara 
ristade en sten under sin livstid. Så 
fanns de professionella som levde 
på yrket.

Efter det att Kalle lyckats tyda en 
runsten helt själv, försökte han sig 
på att göra sin första egna runsten. 
Det var bra mycket svårare än han 
trott. Den blev fel helt enkelt, så 
den stenen blev aldrig klar. Men 
av misstag lär man sig och så små-
ningom gjorde han en ny sten, och 
den blev själva startskottet.

– Då bodde jag ute i ett radhus-
område och grannar och folk runt 
omkring tyckte det där var vansin-
nigt fascinerande. Samtidigt stu-
derade jag också arkeologi och då 
såg jag att det fanns en och samma 
runristare på mängder av runstenar 
inom ett större område. De har helt 
enkelt rest omkring och bara arbetat 
som runristare. Då fick jag för mig 
att det där måste fungera idag.  
Så jag gjorde en till sten, men utan 
runskrift. Sedan gick jag ner till 
Viking Line och sa till dem att de 
måste väl ha en runsten i alla fall. 

Kalle lyckades övertala Viking 
Line att skaffa sig en runsten, och 
den finns i Viking Lines terminal 
idag. På runstenen står att läsa i run-
skrift  ”Mäktiga skepp ännu far i 
Österled. Viking Line reste.” 
Sedan Kalle gjorde runstenen till 
Viking Line har hans jobb som run-
ristare fortsatt. 

 som beställer runste-
nar?

– Det är privatpersoner, före-
tag och organisationer. Företag 
beställer gärna en sten som de har 
i huvudentrén och kan använda i 
marknadsföring. Privatpersoner 
beställer gärna 50-årspresenter så 
att de får någonting med sig in i 
framtiden. Men sedan har det också 
blivit en ny del i det här, man vill 
gärna ha en runsten som gravsten. 

Organisationer beställer också 
runstenar och den kanske mest 
kända Kalle har gjort var en sten 
som står på Newfoundlands nord-
spets. Den står alldeles intill där 

man har hittat den enda vikingatida 
boplatsen i Nordamerika, den som 
verkligen bevisar att man tog sig 
till Nordamerika. Runstenen är 1,80 
hög, till minne av Leif Erikssons 
upptäckt av Nordamerika. Det var 
en organisation med bland annat 
Kanadas regering i spetsen, som 
reste stenen år 2000. 

– Ofta vill man ju bevara någon-
ting av sig själv. Man inser att man 
faktiskt dör en dag och bara försvin-
ner. Man finns förstås kvar i minnet 
hos släktingar och på bilder, men 
efter några hundra år är man borta 
helt enkelt. När man då upptäcker 
att man kan hugga en runsten som 
dels faller in i en nordisk konsttradi-
tion, och dessutom att den håller i 
minst tusen år, ja då finns man kvar 
i framtiden i alla fall, en liten bit. 
Men om jag får välja en granit som 
jag gör idag, då håller den i 5000 
år, kanske 10 000 år. Det är otroligt 
lång tid. Vi har runstenar i bra granit 
som är tusen år gamla och när du 
tittar noga i huggspåren så ser du 
märken efter eggen på mejseln. Det 
har inte hänt någonting på tusen 
år. Det krävs en istid för att de ska 
försvinna. Det här är hårddiskar av 
kvalité.

 verkar bli en 
runstenspark. Första steget blir att 
bygga en ateljé där alla rekonstruk-
tioner av runstenarna kommer att 
skapas.  Antalet runstenar och par-
kens tillväxt beror på ekonomin, 
men de första runstenarna hoppas 
Kalle vara färdiga för beskådning 
redan sommaren 2010. 
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Vi kör till och från 
Arlanda / Skavsta / Bromma flyg

med fasta priser

Nu kan du även boka förbeställningar 
över nätet www.ekerotaxi.se



Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00

Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök kl 17-20 
Tidsbokning via telefon 560 375 00

Läkare:
Dr Ulla Puolakka, Dr Monica Möller, Dr Olof Thilander, Dr Katarina Jennerot, 

Dr Katarina Söderlund, Dr Kersti Veholmen, Dr Siv Lundaahl, Dr Malena Loberg, 
Dr Anna Leijonmarck, Dr Pegah Tasharrofi, Dr Munthir Ibraheem

Distriktssköterskorna: 560 375 00
Vaccinationsmottagning: 560 375 00

Diabetessköterska: 560 375 30 måndag och onsdag 9.30-10

Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 687 78 60, 
Klädesvägen 12 plan 2, Bromma, (bredvid systembolaget)

Vi erbjuder:

Hälsoundersökning
Vaccination
Hälsosamtal

Råd, behandling vid viktproblem
Diabetesmottagning

Tillgång till specialistläkare
Intyg

Anhörigstöd
Spirometri (lungfunktionsutredning)

Vi nås även via vårdguiden Mina Vårdkontakter

Fax 560 375 49  Återbudstelefon 560 375 70

Ekerö Vårdcentral
Bryggavägen 8 plan 2, 178 31 Ekerö. www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral informerar



 

Utställning
Detaljplan för del av Mörby 1:4 
m fl i Ekerö kommun
(dnr 2007.40.214)

Ekerö kommun arbetar fram detaljplan för att 
möjliggöra ytterligare bostadstomter i områ-
det. 

Området är beläget i Mörby på Färingsö. 
Planområdet sträcker sig från Mörbyvägen 
och västerut utefter Midvintervägen.

Handlingar finns 23 februari - 23 mars 
utställda på Stadsarkitektkontorets 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 antagande-
beslut är att man lämnat skriftliga synpunkter 
under planprocessens gång.

Skriftliga synpunkter skall senast 23 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: planarkitekt Monika Nilsson, 
tel vxl 08-560 391 00.

Hälsa- och rörelseförskola söker en 
förskollärare

Nu startar vi en ny förskola i Nyckelby med två avdelningar. 
Avdelningarna kommer att vara nyrenoverade och väl 
anpassade för förskoleverksamhet.
Främst sätter vi fokus på barnens hälsa, genom att arbeta med 
kost, lek och rörelse.
Vi vill laga ”bra mat”, som är närodlad, hemlagad och 
varierad. 
Vi arbetar med motorikens 11 grundformer under arbetsnamnet 
rörelseskolning. 
Vi är under uppbyggnad och startar HT 2010.

Du kommer att ha pedagogiskt utvecklings- och 
ledningsansvar för förskolan.
Därför söker vi dig som har:
*Förskollärarexamen.
*Erfarenhet av dokumentation.
*Stor initiativförmåga
*God kommunikativ förmåga i dialogen med föräldrar.

Arbetstid: Heltid/deltid
Anställningform : Provanställning 6 månader
Lön: Efter överenskommelse.
Anställningsstart : Augusti 2010
Arbetsgivare: Första Steget Förskolor AB
Kontaktpersoner: Jessica Wallblom, 0736-730500 
och Anna Larsson 0709-704255
Ansökan : Sista ansökningsdag är 31 mars och skickas 
skriftligen, märkt “arbetsansökan” till info@1steget.se eller 
Box 136, 178 22 Ekerö.

Vill du vara med och utforma vår förskola och kunna påverka 
miljö och materialinköp innan start.
Ser du detta som en möjlighet till en spännande ny utmaning, 
då kan du vara rätt person för oss.
Detta sker under förutsättning att vi blir godkända i nämnden 
16 mars -2010.

Mer information hittar du på  www.1steget.se

Väl mött Anna         Jessica
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Ett hundratal gäster var in-
bjudna, varav drygt 60 per-
soner lyckades komma trots 
att den bistra vintern gjort det 
svårframkomligt i trafiken. 
Både landsting och kommun 
var representerade, liksom 
övriga samarbetspartners till 
mottagningen. Det bjöds på 
snittar och cider och många 
lyckönskningar och presen-
ter överlämnades.

– Jag har arbetat som chef 
på Ekerö barnmorskemot-
tagning i tio år och följt ut-
vecklingen. När jag började 
här var vi två barnmorskor i 
tjänst, idag är vi sex stycken 
med en varierande arbetser-
farenhet på mellan två och 
trettioett år, säger Karin Fox, 
chefsbarnmorska.

I och med införandet av 

vårdvalet 1 januari 2008 över-
gick barnmorskeverksamhe-
ten på Ekerö till privata BB 
Stockholm som dessutom 
bedriver en förlossningsav-
delning på Danderyds sjuk-
hus samt fyra barnmorske-
mottagningar.

– Att ta steget in i denna 
nya organisation kändes rätt 
eftersom vi alla arbetar inom 
samma område. Vi samverkar 
inom bolaget för att skapa en 
liten och trygg vårdkedja för 
de kvinnor som väntar sina 
barn hos oss. Vår arbetsglädje 
har ytterligare förstärkts ge-
nom att ha fått det så fint i 
våra nyrenoverade lokaler, 
säger Karin Fox.

Jaktledaren Robert Möller fick uppdraget av jaktvårdskretsen 
som i sin tur fått uppdraget av kommunstyrelsen, att genom-
föra det. 

– Det var kon och kalven som sköts. Den tredje älgen var en 
liten tjur. Den fick gå, berättar Robert Möller.

Det är framförallt kon som varit besvärlig. För två år sedan 
sprang hon omkull en dam och hennes hund blev sparkad. 
Hon har även jagat några barn och ätit av ljusslingor.

Känslorna är blandade när det gäller dessa älgar. På vår in-
sändarsida kommer röster till tals från de som inte anser att 
älgarna stör.   

– Jag skulle absolut göra 
om det igen, det var verkligen 
jätteroligt, säger sjuttonåriga 
Amanda Asp.

Som ett led i utbildningen 

på naturbruksprogrammet 
med hästinriktning på Ekerö 
praktiska gymnasium fick 
Amanda Asp och kurskam-
raten Jessica Kimland chan-
sen att åka iväg till Wembly 
park, cirka en timme utanför 
London. Praktiken gjorde de 
på en stor ridskola med drygt 
120 hästar där de fick hjälpa 
till med både att mocka, rida 
och hålla hästarna när häst-
tandläkaren var på besök.

De bodde tillsammans med 

tio elever från andra praktiska 
gymnasier runt om i Sverige 
och fick sköta sig själva med 
allt från matlagning till att 
fylla på elransonen.

– Det viktigaste jag lärde 
mig var att använda språket, 
att kunna prata i affären till 
exempel. Det var svårt i bör-
jan, men lossnade snabbt, sä-
ger Amanda Asp.

– Vi har skaffat maskiner som är avsedda för att tappa på glas-
flaskor istället för PET-flaskor. De kommer även klara av att 
tappa vin som producerats i vinländer, berättar Christer Wret-
lind, vd för Stockmos.
För att hålla kostnaderna nere väljer många vinproducenter i 
avlägsna länder att tappa upp vinet på plats Sverige istället för 
att frakta färdigfyllda flaskor.
Ingen samarbetspartner är klar i nuläget, men enligt Christer 
Wretlind finns flera intresserade kunder och vintappningen 
kan vara igång redan i höst.

Unna dig något trevligt!
På Mälaröarna startar följande kurser:

■  Trädgårdsdesign och växtval – start 15 mars
■  Börja med sällskapshöns – start 21 mars
■  Juvelen i kronan ett föredrag samt smyckesvärdering  
 med Antikrundans expert Jan Ribbhagen – 10 april
■  Gjuta i betong workshop – start 27 maj
■  Öppna trädgårdar –  3 och 4 juli

Vill du vara med och visa din trädgård?
Det är mycket uppskattat – ring så berättar vi mer om hur det går till! 

Studiefrämjandet Mälaröarna
Tel 08-560 406 20
www.studieframjandet.se/ekero

Våren är på väg...

Ekerö Bildbyrå
Erbjuder  bilder
 med inriktning  

på
mälarömotiv

och
   miljöer

www.ekerobildbyra.se
www.ekeröbildbyrå.se



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 

Mäklarhuset Ekerö  
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63

Johan Siönäs 0708-10 12 24, 08-560 446 63 

UTGÅNGSPRIS: 2 795 000 kr
BOAREA:
TOMT: 1 674 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING:

Är du nöjd med din bank?

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

1 952

BESIKTIGAD

Färingsö - Skå 
UTGÅNGSPRIS: 3 775 000 kr
BOAREA:
TOMT: 6 576 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING:
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Skåloppet blir en ny, stor 
skidfest vintern 1960. Täta 
åskådarled följer loppet där 
78 startar, därav 18 juniorer. 

Skåloppet har inte bara 
lockat deltagare från öarna. 
Med över två minuter till-
godo på Dalalöparen Nils 
Karlsson, går Verner Buvall 
från Vällingby i mål som seg-
rare, medan Kjell Bergkvist 
från Spånga i striden om 
tredjeplatsen, måste se sig 
slagen av Drottningholms 
överraskande Arne Gjers-
vold.

Munsö kan vara extra stolta. 
”I Arne Lindberg har Munsö 
fått en junior av ypperlig 
klass, och honom vill man 
snarast se i litet hårdare 
konkurrens. Karl Johans-
son kom två minuter efter 
munsögrabben, medan Leif 
Granzén och Bertil Arne-
brant från Skå fick nöja sig 
med tredje respektive fjärde 
plats.”

Alla arrangemang klaffar 
perfekt under loppet och inte 
minst uppskattas den lax och 
ål som bjuds denna dag.

För den som inte önskar 
idka skidåkning anordnas i 
mars månad en ”spänstpro-
menad” till Ekerö kyrka. Det 
är en kyrkmarsch i anslut-
ning till ”sport 60”. ”Att 
få med idrottsungdomen i 
spänstpropagandan har hit-
tills gått hyggligt, men är det 
bara dem man vill åt? Man 
har en känsla av att åtskilliga 
av dem som i allmänhet ej 
deltager i kroppsövningar 
smiter undan. Men här 
har nu var och en ett osökt 
tillfälle att plocka poäng för 
hembygden.” Spänstprome-
naden utgår antingen från 
Träkvista torg eller Nyckelby 
snabbköp och målet är Ekerö 
kyrka. 

Munsö IF arrangerar en 
”trivsam variant” på sport 
60. Här har man näm-

ligen chansen att under 
gångprovet vara med i en 
pimpeltävling. 2,5 kilometer 
från Hyttan på Munsö är 
man framme ”där de stora 
fiskarna går”.  Sedan är det 
2,5 kilometers promenad 
tillbaka till invägning. Fina 
priser väntar den skickligaste 
fiskaren och startavgiften är 
3 kronor.

Trots eventuell fiskfångst 
serveras här vare sig ål eller 
lax, däremot blir det varm 
korv och kaffe.

Mat eller en värmande dryck 
är viktiga ting när det sportas 
och tävlas. Detta understryks 
också i Mälaröarnas Nyheter 
1960, då man skriver om 
Mälaröarnas fältskyttemäs-
terskap. ”Skyttet är livligt 
omhuldat på Mälaröarna och 
i våra spalter har ofta om-
vittnats att också damerna är 
med och gör det trivsamt när 
skyttarna samlas till tävling 
eller fest. Fältskyttet är ingen 
bekväm sport, och det är 
skönt att veta att kaffehurran 
är varm när man gjort sin 
runda.”



Alla angivna kampanjpriser är inkl. moms och gäller 
t.o.m 20 mars 2010 eller så länge lagret räcker.

VI RITAR ÅT DIG!
Vi planerar din förvaringslös-

ning kostnadsfritt och utan 

förpliktelser. Ge oss måtten 

så gör vi en komplett ritning 

inom 5 dagar – gratis! Kom 

in och fyll i, ritning skickar vi 

direkt hem till dig.

ETT UTRYMME. OÄNDLIGA MÖJLIGHETER

www.elfa.com

Kom ihåg!

ROT-avdraget 

är tillbaka!

Stör TV-apparaten vardagsrummets stämning? 

Vill du ha en ”walk-in” garderob utan just  ”walk-in”? 

Vill du bli av med alla olika typer av hyllor och skåp i 

garaget – få en bättre överblick och bättre ordning?

I vår värld är alla utrymmen fulla av möjligheter. 

Vi hjälper dig att hitta bra lösningar för just ditt 

förvaringsbehov, oavsett om det gäller sovrummet, 

hallen, garaget eller trädgårdsskjulet.

GRATIS RITNING!

JUST NU!

på Elfa’s hela 

sortiment

HUR MÅNGA FÖNSTER KUNDE DU BYTT UT 

FÖR VINTERNS UPPVÄRMNINGSKOSTNADER?

Utnyttja vår

Vargavinter-Rabatt!

Nu upp till

på SP fönster

ELFA dörrar och 
inredning. Från möjlig-

het till verklighet. 



Kom ihåg!
ROT-avdraget 

är tillbaka!

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

SWEDISH CLASSICS: 

VÄRLDENS VACKRASTE GOLV?

Ett trägolv från Berg & Berg skapar miljön, sätter standarden på bostaden. 

SVENSKT GOLV – 

HÖGSTA KVALITET
Med trägolv är det som med mycket annat. 

En snygg yta kan dölja många problem.  

Slitstyrka, livslängd och värdebeständighet 

syns kanske inte direkt. Måla om eller tapetsera 

kan du kanske göra vartannat år – men golvet, 

det skall vara i toppskick många, många år.

Välj den yta och miljö du vill ha, vi garanterar 

kvalitet och slitstyrka.

www.berg-berg.com

Det syns att golvet är 
från Berg & Berg 

Mattlackad Ek

Just nu!

3-stav Ek Natur

 (ord.pris 399:-/m
2)

Blekinge Vitoljad Ek

Passa på!
Blekinge Vitoljad Ek

 (ord.pris 459:-/m2)
Begränsat lager

SvedLoc-systemet

med klicklåsning 

+ limning.

Har du 
frågor om golv?

Kom in och prata golv med representant 
från Berg & Berg

Ett hus som är 20 - 30 år är inte gammalt, men 

däremot är fönsterstandarden det. De enda som 

haft glädje av det, är kråkorna...

VARGAVINTER-RABATT NU – 

LÄGRE ENERGIKOSTNADER 

NÄSTA VINTER... 
Beställ nu och få leveransen till våren.

Och du har väl inte glömt bort att ROT-avdraget 
ger dig 50% rabatt på arbetskostnaden?

  

DEN DAGEN DU SKALL SÄLJA...
Nya energifönster ökar marknadsvärdet på din bostad – 

ytterligare en “återbäring” den dagen du skall sälja!

  

RÄTT FÖNSTER?
Bra fönster ska passa just ditt hus, de ska hålla hög kvalitet 

i material och detaljer och vara välisolerade. Eftersom fönstren 

står för omkring 35 procent av husets totala värmeläckage 

så gör nya fönster verkligen stor skillnad.

  

PRATA OCH PLANERA!
Hitta ditt fönster – få en offert!

UPP TILL 30% RABATT PÅ SP FÖNSTER!

www.spfonster.se

SP fönster isolerar inte 
bara ditt hem, de är 
även vackra och förhöjer 
värdet på ditt hus!

Handla för: upp till 15.000:– och få 

upp till 60.000:– och få 

över 60.000:– och få 

Gäller 8-20 mars



Det är ingen tvekan om vad Mä-
laröarnas ungdomar har högst 
upp på sin önskelista – ¬en krea-
tiv och flexibel mötesplats där 
de kan träffas och umgås. Det 
är det budskap som förts fram 
till kommunen under flera år. I 
väntan på den pågår en hel del 
andra åtgärder inom kommu-
nen, även om inte ungdomarna 
själva alltid märker av det.
 

¢¢¢ 

Detta är den tredje artikeln i en 
serie om tre som handlar om 
hur det är att vara ung idag på 
Mälaröarna.

Att tiderna förändras och att nya 
trender är på gång har alltid märkts 
först inom ungdomskulturen. Man 
kan snabbt konstatera att ungdomar 
idag har helt andra krav och förvänt-
ningar på sina mötesplatser än man 
hade för femtio år sedan.

– Dagens ungdomar tillhör en 
deltagarkultur istället för att vara 
konsumenter och därför vill de ha 
en kreativ mötesplats där de kan 
dela med sig och skapa till exempel 
musik, teater och konst, förklarar 
Annika Magnusson som är ung-
domssamordnare i Ekerö kommun.

Tillsammans med bland annat sina 
kollegor Anders Anagrius, ansvarig 
för nämndkontoret barn- och ung-
dom och Elisabet Lunde, ansvarig 
för nämndkontoret kultur ligger 
hon bakom den kartläggning av 
ungdomars behov och önskemål 
som gjorts under de senaste åren 
inom ramen för kommunens ung-
domsarbete. Där har behovet av 
anpassningsbara mötesplatser varit 
känt sedan länge.

– Kommunen har under flera år 
stöttat ”ungas mötesplatser” ge-
nom till exempel klubbspelningar 
eller andra arrangemang. Dessa mö-
tesplatser har varit flera och därmed 
mer flexibla. Uppfattningen att vi 
behöver en lokal där ett flertal aktö-
rer kan samverka och på så vis skapa 
en mötesplats för unga har succes-
sivt vuxit fram genom samtal med 
fritidsaktörer och ungdomar, berät-
tar Annika Magnusson.

Idén om en större, mer inne-
hållsrik mötesplats har ytterligare 
bekräftats genom undersökningen 

”Ung 09” som presenterades tidigt 
i höstas. 

Där kan man bland annat kon-
statera att många av kommunens 
ungdomar upphör med organiserad 
fritidsverksamhet i samband med 
att de börjar gymnasiet. Istället åker 
många av dem in till city på kvällar 
och helger för att umgås med vänner 
och även för dem vill kommunen 
skapa en mötesplats som kan locka 
på hemmaplan. 

Flexibel och kreativ är några led-
ord. Dans, drama och möjligheter 
att skapa musik är önskemål om 
aktiviteter, men ungdomarna har 
också uttryckt att det är viktigt att 
det finns vuxna närvarande att prata 
med. 

Att skapa ett sådant ställe tar tid.
– Vi skulle kunna göra det enkelt 

för oss och smälla upp ett kafé, men 
det är viktigt att vi går grundligt till-
väga och verkligen tar reda på vad 
det är ungdomarna vill ha, så att vi 
inte riskerar att skapa ett ställe där 
ingen vill vara, säger Elisabet Lun-
de.

Hur lång tid kan det ta innan en 
sådan mötesplats blir verklighet?
– Ja, det är en bra fråga. Det kan ta 
ett par år, om det behöver byggas en 
ny lokal, men om vi kan ta det steg 
för steg och mjuktstarta i en enklare 
form så kan det gå fortare, säger Eli-
sabet Lunde.

Just nu pågår arbetet med att under-
söka vad föreningslivet och de vux-
na som redan nu arbetar med ung-
domar kan bidra med vid skapandet 
av mötesplatsen.

– Traditionellt sett är Ekerö en 
föreningsaktiv kommun och det 
finns väldigt många duktiga ledare 
som tar ett stort ansvar för ungdo-
mar och är bra förebilder, säger Eli-
sabet Lunde.

Samarbete mellan olika aktörer är 
viktigt visar forskningen och sedan 

några år bedriver Ekerö kommun 
samverkansarbetet ESSAM, med 
representanter från skolan, polisen, 
fritidsgårdarna, ungdomsmottag-
ningen, socialtjänsten och kyrkan 
bland annat. En gång i månaden ses 
de och uppdaterar varandra angå-
ende aktuella frågor inom de olika 
områdena. 

– Det är viktigt att alla vi som ar-
betar med ungdomar har ett gemen-
samt synsätt och jobbar åt samma 
håll, poängterar Anders Anagrius.

De vuxna är förmedlare av nor-
mer och önskemålet om närvarande 
vuxna tillgodoses bland annat på de 
två fritidsgårdarna och i förening-
arnas ungdomsverksamheter. På 
helgerna ordnas föräldravandringar 
runt Ekerö centrum och i Stenham-
ra, men många gånger dyker inga 
föräldrar upp trots scheman som 
läggs långt i förväg. 

En tillfällig fältassistent, som 
funnits under senaste halvåret, har 
identifierat en hel del problem med 
alkohol och andra droger bland 
ungdomarna och kommer att per-
manentas så snart rekryteringen är 
avslutad.

Vad görs för de ungdomar som re-
dan är på glid?
– Bland annat har vi börjat arbeta 
med en ny metod som kallas ”Nät-
verksmetoden” som går ut på att 
man ska se det nätverk av anhöriga 
och vänner som finns runt perso-
nen som en tillgång och ett stöd, 
berättar Anders Anagrius.

För att möta ökningen av psy-
kisk ohälsa bland ungdomar, som 
är stor inte bara på Mälaröarna, hål-
ler metoderna SET och DISA på att 
införas i kommunens skolor. Den 
första handlar om social och emo-
tionell träning och den andra är en 
metod som hjälper unga tjejer att 
hitta strategier för att hantera var-
dagen.

Ungdomars eget inflytande och 
möjlighet att påverka är också en 
viktig faktor för deras välbefinnan-
de och är dessutom inskriven i ett 
av kommunens ungdomspolitiska 
mål: ”Ungdomar har verklig möj-
lighet till inflytande och delaktig-
het”. 

Dock visade det sig i ”Ung 09” 
att endast 33 procent av de svarande 
ungdomarna kände till det eko-
nomiska stöd, ”Snabb slant”, och 
den aktivitetsbyrå som kommunen  

inrättat för att öka deras eget infly-
tande. Detta kan till viss del bero på 
att stödet och aktivitetsbyrån endast 
funnits en kort tid när undersök-
ningen genomfördes.

”Snabb slant” är tänkt att vara 
just ett lättillgängligt, ekonomiskt 
bidrag för att kunna förverkliga en 
idé.

– Det är ett särskilt bidrag som 
bara kan delas ut till ungdomar. 
Bland annat har ett gäng byggt en 
skateboardramp och några andra 
har haft en fotoutställning i Kultur-
huset med hjälp av ”Snabb slant”, 
berättar Elisabet Lunde.

Tidigare administrerades bidraget 
av kommunens aktivitetsbyrå, vil-
ken nu håller på att omorganiseras 
i en ny form för att finnas närmare 
ungdomarna ute på fältet.

För helt klart rör sig ungdomarna 
ute på Mälaröarna och inte i kom-
munhuset, även om kommunens 
representanter vill poängtera att en 
av fördelarna med att Ekerö är en 
liten kommun är att det är nära till 
politiker och tjänstemän och därför 
ska det också vara lätt för ungdomar 
att påverka. 

I Ung 09 visar det sig dock att de 
allra flesta ungdomarna inte upple-

ver att de vet hur de ska göra för att 
få kontakt med politiker, trots att 55 
procent av de medverkande säger 
sig vara mycket eller ganska intres-
serade av samhällsfrågor. Detta är 
en hög siffra om man jämför med 
andra kommuner som gjort mot-
svarande undersökningar.

Den efterlängtade mötesplatsen 
är hur som helst ett önskemål som 
nått fram till politikerna och tjäns-
temännen från ungdomarna. Och 
även om många av dem som var 
först med att föra fram önskemålet 
kommer att vara vuxna när huset är 
verklighet, så kommer de förhopp-
ningsvis att vara delaktiga i de steg 
som tas på vägen. 

Dock kan man nog inte förvänta 
sig att helt och hållet få bort ungdo-
marna från gatan.

– Vi kan organisera oss blåa, men 
det kommer alltid att finnas ungdo-
mar som väljer att stå utanför efter-
som det tillhör ungdomskulturen 
att göra så, sammanfattar Elisabeth 
Lunde den paradox som ungdoms-
tiden på många sätt handlar om.
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Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
tisdag den 23 mars, kl.18.00.  

Varmt välkommen!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 

 
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 
Handlingarna finns på www.ekero.se/kf samt 
i kommunhusets reception.

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

Årsmöte 
i föreningen Ölsta Folkets Hus
27 mars 2010 kl 18:00

Efter mötet blir det årsfest i puben
 
Hjärtligt välkomna!
 
www.olstafolkpark.se



Ekerö Sandudden
Härligt fågelperpektiv över trivsamma Sandudden och Mälaren på avstånd. Högt och ljust med fin rymd i den öppna
planlösningen. Fina materialval, ljus färgsättning. Braskamin. Vitt kök och stilfullt kaklade våtum. Bastu. Soligt söderläge med tre
uteplatser. Nära skola och buss. Gångavstånd till Träkvista Torg med butiker.  Barnvänligt och trivsamt med  lättskött tomt.
Utgångspris: 2.975.000 kr  Kvm: 111+4  Visas: Sön 14/3 12.15-13.15 & tis 16/3 18.45-19.15  Adress: Sjöutsikten 6                
Ekerö 08-560 304 22  

Ekerö Adelsö
Charmig och välskött Västkuststuga med öppen spis, rogivande läge på den historiska ön Adelsö. Stor, plan och 
lättarbetad tomt på 4.000 kvm. Barnvänlig med plats för lek och bollspel. Dessutom en gäststuga med fyra extra sängplatser och
eget kök. Möjligt åretruntboende. Vackert beläget intill skog och åkermark. Promenadavstånd till Mälaren.  Vilsam och harmonisk
miljö med perfekt pendelavstånd till stan. Färja med halvtimmestrafik. 
Utgångspris: 1.495.000 kr  Kvm: 58 Visas:  Vänligen ring för info. Adress: Skogstorps Tomtväg 4  Ekerö: 08-560 304 22  

Ekerö Sandudden 5:a
Mälarvy från balkonger, ljusa rum utan insyn. Smakfulla
materialval. Lugnt bekymmerfritt boende nära buss & butik.
55+ boende av högsta klass i trivsam välskött förening.
Såld (till rekordpris i föreningen.) Kvm: 127  Avgift: 6.651 kr
Adress: Mälarvyn 5  Bromma  08-560 304 22

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se

Hög kvalitet
– rimligt arvode.

Välkommen att bli nöjd
du också!

Ekerö Hummelvreten
Välhållet, smakfullt, två badrum i toppklass -09, bastu. 
Genomgående fint skick. Barnvänligt. Charmig innergård.
Vinterbonat hobbyrum. Nära bra skola, buss, grönområde.
Acceptpris: 2.995.000 kr  Kvm: 130+15 Visas: Vänligen ring
för info. Adress: Skridskogränd 5  Ekerö  08-560 304 22  

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

Fri hemleverans

Salsa Ask Purple Rain 14 mm. Artnr. 796 50 02 .....475:-/kvm

Salsa Ek Silver Star 14 mm. Artnr. 127 12 317 ............455:-/kvm

Bok 14 mm. Artnr. 102 52 317 ...........................................................................355:-/kvm

Salsa Ek Patina svart. 14 mm. Artnr. 785 90 01  ......................................385:-/kvm

Salsa Ek svart 14 mm. Artnr. 783 70 09 ...................................450:-/kvm

Ask Cognac 14 mm. Artnr. 102 95 717 ...........................................475:-/kvm

Valnöt 14 mm. Artnr. 102 70 316 .................................................................545:-/kvm

Ek Planka 14 mm. Artnr. 166 09 685 ..................................................585:-/kvm

Röd Ek 14 mm. Artnr. 102 02 717 ..............................................................495:-/kvm

Tarkett Viva 8,5 mm ........................................................... från 269:-/kvm

Tarkett Laminat 8,5 mm ........................................... från 269:-/kvm

Nu öppnar nya

Desigual, Boomerang, Esprit, 

Trofé,  Park Lane, Filippa K, 

Post fire dew, Salming, Rappson

Välkomna! Anneli Degardh

Fina 
öppnings-

erbjudanden!

Ekerö Centrum  l  560 336 62  l  herrmodeekero.se
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Ekebyhovs slott bjuder inte 
bara på sina vackra salonger 
med skön stuckatur, ståtliga 
kakelugnar och det mag-
nifikt målade taket i stora 
salongen. Här finns också 

den stora sandstensspisen, 
hemförd från Prag av Karl 
Gustav Wrangel. 

Vandrar man upp för den 
knarrande trätrappan till 
övervåningen och passe-
rar biljardrummet får be-
sökaren möta en rad olika 
konstnärer under höst och 
vårterminen. I den västra 
korridoren ligger de fyra 
rum som fungerar som gal-
leri. Bakom utställningarna 
står Mälaröarnas konstför-
ening.

De är sju medlemmar i 
styrelsen som samman-
träder en gång i månaden. 
Margareta Michélsen är ord-
förande. 

– Vi bjuder in konstnä-
rer som vi stöter ihop med 

i något sammanhang eller 
tycker är intressanta. Det 
är också ganska många som 
vill ställa ut och själva ansö-
ker. Vi går sedan igenom det 
material som vi fått in och 
ibland besöker vi deras ut-
ställningar på andra platser.

Föreningen försöker att få 
en blandning av lokalt och 
icke lokalt. Variationen av 
konstarter är också viktig 
och utställningarna rymmer 
måleri, skulptur, keramik, 
foto och mycket mer. 

Föreningen är en allmän 
konstförening som alla kan 
vara med i.

– Somliga av de allmänna 
konstföreningarna har ock-
så utställningsverksamhet 
men långt ifrån alla, då de 
inte har tillgång till en bra 
lokal. Vi har på det viset en 
stor fördel som har tillgång 
till galleriet på Ekebyhovs 
slott.

Under höst och vår sker 

cirka tio till tolv utställning-
ar. Ofta är det två konstnä-
rer som delar på galleriet. 
Ett vanligt galleri är annor-
lunda då konstnären själv 
endast närvarar på vernis-
sagen. På Ekebyhovs slott 
är konstnären på plats alla 
utställningsdagar som äger 
rum lördagar och söndagar. 

– Här utspinner sig ofta 
mycket intressanta samtal 
mellan konstnären och pu-
bliken. Det tror jag är ganska 
värdefullt. 

De fyra konstnärerna som 
ställer ut är i slutet av mars 
och början av april är från 
konstnärsföreningen Red-
utten. De är alla ateljégran-
nar på Rindö Redutt i ett 
ateljéhus i ett gammalt fort 
på Rindö i Stockholms skär-
gård. 

Lenka Jonesson Dekers 
objekt är ofta brottstycken 
av natur. Med varsam hand, 
ett tunt färgskikt, ett lindat 
linnegarn ger hon dem en 
ny identitet. 

Johan Gullbergs målning-
ar har rest lång väg. Från 
vattnet och dess inre rum, 
till ett måleri som skildrar 
rumslighet i en vidare bety-
delse.  

Eva Tuvhav Gullbergs 
arbeten handlar ofta om 
minnen och avtryck. Just 
nu spelar gamla avlagda lek-

saker en viktig roll i hennes 
skapande. 

Ulrika Jevbratts teknik är 
ett slags visuell samplings-
metod. I hennes grafik vävs 
fragment ur konsthistorien 
och verkligheten samman 

till ett eget uttryck. 
 ”1+1+1+1+1=4 Fyra från 
Rindö Redutt” heter ut-
ställningen som  pågår mel-
lan 20 mars och den 11 april.

 Foto: Ewa Linnros

Din lokala
musik-
affär!



VILL DU

Tisdagen den 23 mars kl 19 

 

Mälaröarna

Ekerö kommun vill ge äldre möjlighet att välja utförare.  
 
Företag och organisationer får nu därför möjlighet att bedriva  
äldreomsorg i Ekerö. 

1 maj 2010 införs möjlighet att välja utförare av hemtjänst.  
 
1 juni 2010 införs möjlighet att välja utförare av medicinsk fotvård för bo-
ende vid Ekgården, Färingsöhemmet och Kullen. 

Intresserade företag är välkomna att ansöka om att bli godkända utförare. 
 
Vill du veta mer? 
Information om upphandlingen och förfrågningsunderlag finns på Ekerö kommuns hemsida, www.ekero.se  och 
på Kammarkollegiets hemsida,  www.kammarkollegiet.se .

Alla som har hemtjänst eller medicinsk fotvård kommer inom kort få ett brev med information om möjligheten 
att välja utförare. 
 

Med vänlig hälsning
Socialnämnden Ekerö kommun , e-post: socialnamnden@ekero.se

Valfrihet införs i Ekerö äldreomsorg!
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Förra året 2009 utkom ”Jan 
Johansson – tiden och mu-
siken”, en bok på nära 450 
sidor om den legendariska 
pianisten och kompositören 
som tragiskt omkom i en 
bilolycka 1968 endast 37 år 
gammal. 

Hans Lp- och cd-skiva 
”Jazz på Svenska” har blivit 
det svenska folkets egendom 
och finns numera i många 
hem.

Vid sidan av spelandet var 
han flitig kompositör och 
arrangör för vuxna och också 
för barn. Här kommer Pippi 
Långstrump är nog den låt 
som hela svenska folket kan.

 Författare till den fint 
mottagna boken är profes-
sor emeritus Erik Kjellberg. 
I boken finns ”allt” om Jan 
Johansson liv och skapande 
med många utblickar i det 
svenska musiklivet på 1940- 
50- och 60-talen och en 
komplett skivförteckning. 

Med boken följer en cd-
skiva med outgiven musik. 

Erik Kjellberg framträder 

med sitt bild- och ljud-
program om och kring Jan 
Johansson på Ekebyhovs 
slott, och ger även då tillfälle 
till boksignering.

Föredraget hålls på Ekeby-
hovs slott söndagen 14 mars 
kl.14.00.  



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

www.mgrental.se 08-560 247 80
MASKINUTHYRNING

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?

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 

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

Brandvägg, 
vad är det?
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Vi värnar värdigt mottagande
Det är en självklarhet att vi i Ekerö ska ta vår 
del av ansvaret för flyktingar och ensamkom-
mande flyktingbarn. Jag har varit en av de 
drivande krafterna inom Ekerömoderaterna 
för detta, även om vissa påstår det motsatta. 
Samtidigt ska vi värna den enskilda män-
niskans rätt att få en bra start i sitt nya liv i 
Sverige och Ekerö. 

De som kommer till Ekerö ska få stöd att etablera 
sig och utveckla sin potential och kunskap för att 
komma in på arbetsmarknaden och i samhället 
på lika villkor som infödda Ekeröbor. Ekerö har 
mycket goda samarbeten sedan flera år med grann-
kommuner som Solna. Till exempel har vi transit-

boende för flyktingbarn, där barnen går i våra kom-
munala skolor och lever sitt vardagliga liv i Ekerö. 

Ekerö är en kommun med cirka 25 000 invå-
nare. En klar majoritet av bebyggelsen består av 
småhus och med en mindre andel flerfamiljshus. 
Det är förutsättningarna idag. Ekerö är samtidigt en 
kommun i stark utveckling, framför allt kommer 
Förbifart Stockholm göra Ekerö mer attraktivt och 
mer åtkomligt. Det finns idag planer på utveckling 
av våra centrum, där fler flerfamiljshus kommer 
att byggas och som ökar möjligheterna att skapa 
boenden som möter vår del av mottagandet. Men 
utveckling med omtanke tar lite längre tid än att 
bygga miljonprogramsområden.

Att så kallat rika kommuner, som redan betalar 

höga avgifter till utjämningssystemet, ska betala 
ännu mer, kommer varken att lösa främlingsfient-
ligheten eller öka viljan att ta emot fler flyktingar 
och ensamkommande flyktingbarn. Ekerös möj-
ligheter att bidra till flyktingmottagande ökas suc-
cessivt. Bland annat sluts troligtvis ett avtal med 
Migrationsverket inom kort, om fem platser för 
ensamkommande flyktingbarn. Vi ska fortsätta att 
bidra till att fler som nyligen kommit till Sverige får 
ett värdigt mottagande och goda förutsättningar i 
sina nya liv, samtidigt som vi värnar Ekerös karak-
tär med omtanke, kultur och natur och balansen 
mellan villor och flerfamiljshus.

– Frida Tamker (m) 

ty
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!

• 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.

När Alliansen fick väljarnas för-
troende att leda Stockholms läns 
landsting var bristerna i sjukvård, 
med långa köer och svårtillgäng-
lig vård, den främsta uppgiften 
att komma till rätta med. Därför 
införde vi Vårdval Stockholm.

Resultatet är att 35 nya vårdcentra-
ler har öppnats. Bland annat har vi i 
Ekerö kommun fått en ny vårdcen-
tral. Det har blivit 120 fler läkare i pri-
märvården. Rekordmånga närakuter 
erbjuder trygg nära vård på kvällar 
och helger. Det har blivit betydligt 
lättare att träffa en doktor. Samtidigt 

har patienternas förtroende och 
nöjdheten med vården ökat.

Stockholms län växer och Ekerö 
kommun beräknas växa med 400 
invånare om året fram till 2030. 
På tjugo år förväntas kommunen 
växa med mer än en tredjedel. Det 
innebär att vi måste ha mer sjuk-
vård. Därför har vi gjort en rekord-
satsning och samtidigt infört fri 
etablering, där patienternas val 
avgör var de nya mottagningarna 
etablerar sig. Det ska ställas mot de 
nedskärningar och nedläggningar 
av vårdcentraler som de rödgröna 

genomförde när de hade makten.
Vården i Stockholms län har 

blivit mer jämlik. De nya vårdcen-
tralerna är jämnt fördelade över 
hela länet och fler har öppnats i 
närförorter och övriga länet där det 
tidigare var brist på bra sjukvård. 
Karolinska Institutet har mätt 
patientnöjdheten sedan vårdvalet 
infördes. Ekerö låg i deras studie 
högst i hela länet med en genom-
snittlig patientnöjdhet på 90 %!

Inget system är perfekt, därför 
lovade Alliansen redan från början 
att justera och förbättra Vårdvalet 

kontinuerligt. Vi har också slagit 
fast att ersättningen ska röra sig 
mot att bygga på patienternas 
behov och diagnoser, utförda 
behandlingar och konstaterade 
resultat. Vårdcentralerna ska spor-
ras att ha en god tillgänglighet och 
att göra patienterna friska. Men 
vi inom Alliansen vill göra dessa 
justeringar under ordnade former, 
där personal och patienter får möj-
lighet att anpassa sig efter föränd-
ringarna.

Vårdval Stockholm fungerar 
och har lett till nöjdare patienter 

som har lättare att träffa en doktor. 
Det är med denna utgångspunkt 
vi vill göra våra justeringar så att 
sjukvården i Stockholm kan bli 
ännu bättre. Vi arbetar vidare mot 
vårt mål med en tillgänglig med 
hög kvalitet där det är medborgarna 
själva som har makten.

– Filippa Reinfeldt (M),
sjukvårdslandstingsråd 
Stockholms läns landsting
Peter Carpelan (M), 
kommunstyrelsens ordförande, 
Ekerö

Vården på Ekerö och länet har blivit mer jämlik

Har hört att de tre fina älgar 
som strövat omkring i Sten-
hamra blev skjutna här i vec-
kan. Detta då flera boende på 
orten klagat och tyckt att det 
varit obehagligt med dessa 

djur kring husknuten. Till 
dessa människor vill jag säga; 
flytta härifrån, skaffa en lägen-
het högt uppe i ett höghus 
inne i stan!! Förstår inte denna 
egoism, har inte hört någon 

som blivit attackerad eller 
jagad av dessa tre älgar. Själv 
har jag gått promenader och 
stått mindre än tre meter ifrån 
dem utan att de gjort något. 
Vad är nästa steg, skjuta rådju-

ren eller varför inte hundarna, 
det finns ”farliga” hundar i 
Stenhamra också! Är så arg på 
er som klagat, vill veta ett enda 
bra skäl till att skjuta dessa 
vackra djur som förgyllt vin-

tern för oss som värdesätter 
naturlivet här ute på ön!

Hälsningar från 
förbannad stenhamrabo 
med familj och vänner!

Flytta härifrån och skaffa lägenhet högt uppe i ett höghus inne i stan!

Det är med sorg som jag 
bestämt mig för att skriva 
detta inlägg. Jag fick i helgen 
höra att vår älgko med kalvar 
blivit skjutna. Jag har bott i 
Stenhamra i tio år och då jag 
har hund så är jag alltid ute 
och går i omgivningarna. 
Jag har mött denna älg med 
sina kalvar av och till under 
åren och aldrig på något sätt 
känt mig hotad. Hon har 
tittat på mig och antingen 
vänt åt andra hållet eller bara 
stått och iakttagit oss. Hon 

har ofta varit på min gran-
nes tomt och de berättade 
att det finns en fördjupning 
där hon brukat ligga. De är 
få förunnat att få titta på ett 
vilt djur på nära håll som 
vi fått göra. Jag och flera jag 
pratat med kan inte förstå 
vad som föranlett beslutet 
om att de skulle skjutas. Alla 
var välnärda sist jag såg dem 
och nog kan väl Stenhamra 
med omgivningar försörja 
fyra älgar med äpplen och 
grenar? Vad är det som drab-

bat detta land på sista tiden att 
alla våra vilda djur ska skjutas 
av? Ni som bor i Stenhamra 
med omgivning bör kanske 
påminnas om att ni bor på 
landet och om det är så att ni 
lider av att det finns vilt här 
bör fundera på att flytta in till 
city eller en förort med bara 
människor. Vad gäller er som 
sköt våra älgar, hoppas köttet 
inte smakade vidare värst gott.

Agneta Eriksson, 
stenhamrabo

Flytta till förort med bara människor



 
 
Är du i behov av en stor bostad, men känner dig inte redo att ta steget ut och bli  
husägare? Hos Ekerö Bostäder kanske du hittar lösningen och ett bra alternativ  
genom att hyra ett radhus på Gustavavägen (Ekerö), Ploglandsvägen (Ekerö),  
Söderströms väg (Stenhamra) eller Hovgårdsvägen (Adelsö). 
 
Det finns många fördelar med att hyra sin bostad: du ringer till felanmälan om  
något går sönder i lägenheten, du slipper ta banklån och du kan flytta med tre  
månaders uppsägningstid. Ditt ansvar handlar om grannsämja och skötsel av  
lägenhet och tomt. 
 
Vill du veta mer så kontakta Ekerö Bostäders bostadsförmedling eller gå in på  
hemsidan www.ekerobostader.se där också lediga objekt publiceras. 
 

      Flygfoto över Söderströms väg, Stenhamra    

               Kvalitet ger trygghet 
AB Ekerö Bostäder                Växel 08-560 351 70  
Ekuddsvägen 42                  Bostadsförmedling 08-560 329 18  
Box 241, 178 24 Ekerö                        E-post info@ekerobostader.se 

 

Det är kallt nu!  Visste du att om man eldar mer än 3 kg ved 
i veckan behöver man sota 1 gång per år? Ring oss så hjälper 
vi dig att sota din eldstad och skorsten. Inom kort utökar vi 
vår service mot våra anslutna kunder och erbjuder tidsbokning 
via webben. Mer info kommer inom kort. 

Välkommen med din beställning! / Sotaren
Telefon: 08-583 576 80, www.vsnab.se, e-post: info@vsnab.se

Meddelanden från sotaren!

SÖKES:
Fastighets-
ägare som 
egentligen 
inte har tid 
att läsa denna 
annons.

FINNES: 
Sotare med lång erfarenhet som 
inte lämnar något åt slumpen. 
Hög kvalité på ett brandsäkert 
och miljövänligt sätt.      

| tyck!  21

¢¢¢¢ 
Jag vill absolut inte missunna 
barn att leka i snön, tvärtom!  
Hovgården är full av backar! Min 
insändare var riktad först och 
främst mot den låga status och 
dåliga tillgänglighet området 
har och mot att svenska staten/
riksantikvarieämbetet och kom-
munen inte sköter området på 
ett bättre och fantasifullare sätt, 
och för att jag tycker att området 
är fantastiskt, inte tvärtom även 

om någon nu uppfattat det så! Att 
utveckla och göra ett sådant speci-
ellt område som detta tillgängligt 
behöver inte innebära något nega-
tivt.  De träd och buskar jag avser 
är de som växer ner i gravhögarna 
och inga andra! De lämningar av 
modern bebyggelse jag avser är 
stagjärn och betong. 

Vad en parkering på Munsö skulle 
göra för nytta för de som ändå vill 
åka bil ända ut vet jag inte, somma-
rens Birkaevenemang visar tydligt 
att det behövs en parkering i anslut-

ning till Hovgården och den behöver 
inte göras asfalterad. Om området 
förhoppningsvis utvecklas såsom 
kommunen avser i sin översiktsplan 
så behövs en utveckling av besöks-
möjligheter, speciellt parkering så 
att vägarna inte återigen kantas av 
parkerade bilar. 

Visst är det vackert att titta från 
vägen mot fornlämningsområdet, 
men kanske inte lika vackert åt 
andra hållet då illusionen bryts av 
moderna byggnader vid idrottplat-
sen så varför inte en vacker ridå av 

lite buskar? Till sist är jag den förste 
att beklaga att inte fler håller mjölk-
kor på Mälaröarna, utarmningen 
av det gamla jordbrukslandskapet 
är trist, håller fullständigt med om 
det, tror ändå att fårbetning är skon-
sammare i just den här miljön, till 
strandängar och våtmarker är kor/
kvigor alldeles utmärkta landskaps-
vårdare.

Gick förbi biblioteket  och såg 
förslag på byggnation  mellan 
färjan   och Jungfrusunds 
marina. Varför måste vi få 
ännu fler områden där man 
maximerat antalet hus? Är 
det för att vara byggherren till 
lags och  maximera vinsten? 
När ska vi få fler vanliga vil-
latomter?  Finns det något 
”skönhetsråd” på Ekerö som 
har ett övergripande ansvar?

Själva inbegreppet av demo-
krati är att inför viktiga beslut 
förse invånarna med alla fakta 
så att de själva kan bedöma 
konsekvenserna. Så fungerar 
det inte i Ekerö kommun. 
Kommunalrådet tänker 
åt alla. Här erbjuds inget 
demokratiskt inflytande värt 
namnet. Vill invånarna ha 
ett ord med i laget får det bli 
genom protester. Så var det 
vid försäljningen av Ekerö 
bostäder och så är det nu i 
frågan om anslutning till 
Förbifarten. Peter Carpelan 
anser att han som kommun-
styrelseordförande ansvarar 
för att ekeröborna kan ta 
sig till och från arbetet. Han 
kräver därför att det byggs 
rondeller och tillfarter till 
Förbifarten; att vägen förbi 

Drottningholm blir fyrfilig; 
att broarna breddas och att 
Brommaplan byggs om. Han 
ser detta som Ekerös enda 
förbindelse med omvärlden. 
Det är inte riktigt. Öarna har 
två beslutade färjeförbindel-
ser med fastlandet: den vid 
Jungfrusund till Slagsta, och 
den från Kungsbryggan till 
Hässelby (ännu inte igång). 
Därtill diskuteras båtbussar 
till City  –  en snabb året-
runttrafik utan köbildning. 
Carpelan har bitit sig fast i 
sitt alternativ med uppfarter 
och rondeller på Lovön. Han 
tiger om konsekvenserna. 
Vägverket räknar med en 
trafikökning på 33 procent 
på Ekerövägen om dessa 
uppfarter och rondeller 
kommer till stånd. Syftet 

är att avlasta Essingeleden. 
Och det blir inte fler filer 
mot stan än de nuvarande 
två. Köerna kommer alltså 
att öka kraftigt. Om detta har 
ekeröborna inte informerats. 
Än mer egendomliga blir 
Carpelans ansträngningar 
när man inser att den södra 
tunneln transporterar 
ekeröborna till samma 
plats som Slagstafärjan. 
Till ett pris av 1,5 miljarder. 
Och först om 9-10 år. Tills 
dess måste ekeröborna 
bidra med 500 miljoner till 
bygget av Förbifarten. Peter 
Carpelan menar att det finns 
plats för fyra filer genom 
Drottningholmsområdet 
om man utnyttjar cykelba-
norna. Det är möjligt. Men 
frågan gäller inte vad som kan 

baxas in mellan slottet och 
Malmen utan hur många bilar 
som passerar; hur mycket 
buller och nedsmutsning 
Drottningholm tål. Svenska 
staten har åtagit sig att skydda 
världsarvet Drottningholm. 
Varningar från Unesco har 
kommit redan med dagens 
trafik. Carpelan anser att detta 
endast är ”ett utspel i debat-
ten”. Ekerö kommun uppger 
sig värna om natur, kultur och 
miljö. Carpelans politik går 
stick i stäv med dessa ambi-
tioner. Det går att ta vara på  
samtliga öars unika möjlighe-
ter och finna lösningar som 
gör öarna tillgängliga utan att 
föröda kultur och miljö.

Vi hade en fungerande sta-
tion bakom Handlarns affär 
på Hovgården, tills i somras 
då den togs bort.

Som jag uppfattar det hade 
Ekerö kommun tidigare 
betalat markhyra till gamla 
ägarna för stationen, men när 
nya ägarna köpte marken för 
fem år sedan blev det ingen 
fortsättning.

Nu när markägarna krävde 
ersättning slutade det med 
att stationen togs bort istäl-
let. 

Om kommunen är så snål 
att man inte kan betala hyran 
för marken (tidigare 5000:-/
år) så tänker inte jag lösa 
problemet för kommunen 
genom att själv köra mina 
sopor till fastlandet. Och 
tror man det blir billigare 

att anlägga en ny station på 
annan plats? Alternativet 
söks vid färjelägets par-
keringsplats.  Hur kul är 
det att mötas av en skräpig 
sopstation när man lägger 
första blicken på vår annars 
så vackra ö? För skräpigt 
kommer det att vara, likt 
alla andra återvinningssta-
tioner på Ekerö, eftersom 
tömningen av kärlen mer 
går efter almanackan än efter 
behov.

Hjälp oss få tillbaka vår 
återvinningsstation på 
Hovgården, Adelsö! Sluta att 
köra era sopor till fastlandet 
utan släng dem i era gröna 
kärl!



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.

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

Kallelse till årsmöte i Skå IK
Tid:  Tisdagen 30 mars
Plats:  Stenhamraskolans matsal kl. 18.30

Möteshandlingar finns att hämta på www.skaik.se 
eller på Skå IKs kansli fr o m 16 mars.

Välkommen!
Skå IKs huvudstyrelse

SK

Å - I -
K

1934

11
11

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag har en 
mac!

Ring inte...

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ny 
skrivare?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Datorhjälp
hemma

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bärbar eller 
stationär 

dator?
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– Vi fick flera topp placeringar med bland annat Wil-
liam Wisén på en 4:e plats, Sebastian Arledal på en 
7:e samt Emma Bäckman på  11:e plats, berättar Mia 
Falk, ansvarig för tävlingskommittén i Mälaröarnas 
alpina skidklubb (MASK). 

Den 20 och 21 februari samlades 160 tävlande flick-
or och pojkar 8-9 år för att göra upp i Stockholm Ross 
Cup. Även denna gång fick MASK fina framgångar. 
Hanna Larsson placerade sig på en 4:e plats och Anja 
Liedholm slutade 9:a.

Utöver tävlingarna i hemmabacken har MASK 
gjort fina resultat även på bortaplan. Den 14 februari 
var det LVC-kval (lilla världscupen) i Hammarby-
backen för B-åkarna. MASK fick två flickor på tio i 
topp, Amanda Stenberg på 2:a plats och Emma Arle-
dal 6:e. Snabbaste MASK-kille denna dag blev Oliver 
Bergklint-Thörnros på  11:e plats.

Samma dag genomförde Saltsjöbaden en tävling i 
Stockholms Cup. Det var en kort, men utslagsgivan-

de slalom, där MASK:s Hanna Larsson återigen klev 
upp på pallen på en tredje plats. Alvin Widell kom 
efter ett strålande andra åk på en 5:e plats i killklas-
sen.Tävlingen vanns av Sollentunas Clara Saks samt 
hemmaåkaren Erik Bjurwill.

24 februari kördes Super G och slalom, ett åk i var-
dera disciplinen, i Flottsbro. ”MASKarna” som place-
rade sig var Lucas Karlberg (5:a) och Jesper Liedholm 
(14:e).                              

     
    

Historisk match 
för Ekerö IK 

Trots en förlust i sista 
omgången med 7-6 
mot Gimo lyckades 
de vinna serien.

– Så här långt har 
Ekerös A-lag aldrig 
spelat tidigare. Det är 
vår största framgång 
hitintills. Det är en 
historisk match, säger Lennart Älgekrans, lagets tränare.

För första gången spelade A-laget kvalmatch till di-
vision 1, när de den 28 februari mötte Haninge på val-
len. Det blev en bra match men Ekerö IK förlorade och 
matchen slutade med 5-1 till Haninge. I returmatchen på 
bortaplan den 2 mars förlorade Ekerö IK mot Haninge 
med 10-3. 
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Till skillnad mot fjolårsinomhussäsongen, som 
ju nästan var för bra men kanske också något för 
komprimerad med väldigt många turneringar, 
har damlaget i början av denna säsong endast 
deltagit i tre turneringar. I den första, i Viksjö, 
Skinkcupen var spelet stundtals hyggligt, men 
inte resultaten. Damlaget åkte ut direkt i grupp-
spel. 

I den andra turneringen, Sollentuna Ladies Cup 
var resultaten och spelet bättre,  men laget åkte 
ut i semifinal efter en dramatisk straffläggning.

Den 5-7 februari gick så årets stora inomhus-
begivenhet av stapeln. 2010-års Färingsö Trä-
boll.

”Arsene” Zachrissons damer gick fram som 
en slåttermaskin i gruppspelet under lördagen 
och vann bland annat sin öppningsmatch mot 
svårspelade Sollentuna United med hela 6-0. 
Centertanken Camilla Wahlqvist stänkte in 
fyra mål. Att laget inte släppte in ett enda mål 
bakåt var dels turneringens bäste spelares, Skå-
keepern Jakobina Nilssons förtjänst tillsam-
mans med ett mer och mer samspelt försvar.

På söndagen var det så dags för semifinal. I 

denna ställdes man emot gamla ärkerivalen från 
Söders höjder, Reymersholms IK, numer dess-
värre i en lägre division.

Matchen blev precis så jämn och oviss som en 
semifinal ska vara. Skå tog välförtjänt ledningen 
redan efter 2,5 minuter genom turneringens 
skyttedrottning Camilla Wahlqvist och sedan 
böljade chanserna fram och tillbaka. Seger med 
1-0 och Skå IK var klar för final för andra året i 
rad.

I finalen ställdes man mot storfavoriterna 
från Haninge DFF. De var nog många, inklusive 
haningespelare som redan tagit ut segern i för-
skott. Skådamerna ville dock annat. Efter nästan 
halva finalen, som visserligen fördes av Haninge 
men inte allt för skrämmande, tog Skå överras-

kande ledningen genom ett snyggt samarbete. 
Lagkaptenen Mimmi Brolin skar in från kanten 
och hittade Jessica Vikström som utan pardon 
smällde upp ledningsmålet i ”taket”.

Tyvärr höll ledningen endast en minut då 
Haninge genom ett turligt hopslag lyckades att 
kvittera. Fem minuter senare lyckades de också 
på ett vackert sätt slå, vad som skulle visa sig, 
segermålet. De sista minuterna bestod av en 
enorm Skåpress, men lyckan var inte med våra 
ö-amazoner denna gång.

Nu är inomhusspelandet över och alla längtar 
till gröna utomhusplaner. Sen duggar tränings-
matcherna lika tätt som snöflingorna hittills.

Inomhussäsongen avslutad för Skå IK damer  

Fina resultat för Mälaröarnas alpina skidklubb
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Läs MN på nätet:
malaro.com/mn
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Mona Wiklund Cederborg

 alfa   
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

              
           

Auktoriserad av SBF

Ny adress
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

Däckspecialisten!
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 nyheter
MÄLARÖARNAS

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

www.klockarebolaget.se Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

www.malaro.com/mn

Snöskottning!
● Tak
● Uppfarter
● Entréer och trappor

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

Vecka 10 

MÅNDAG 8 MARS 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM  
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 11 MARS 
STENHAMRA  
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12.00 Sopplunch 

SÖNDAG 14 MARS 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11 Högmässa 
Gunvor Johnsson 
Barnkören 

 

Vecka 11 

MÅNDAG 15 MARS 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM  
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 
Kl. 19 Arbetsgruppen 

TORSDAG 18 MARS 
STENHAMRA  
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch  

SÖNDAG 21 MARS 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 11 Högmässogudstjänst 
Lisbeth Carlborg 

 

Vecka 12 

MÅNDAG 22 MARS 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM  
Kl. 11 Bibelstudium 
Kl. 12 Sopplunch 

TORSDAG 25 MARS 
STENHAMRA  
FÖRSAMLINGSGÅRD 
Kl. 12 Sopplunch 

Kl. 19 Mässa  
Gunvor Johnsson 
Kl. 19.30 ”Prästgårdens 
jord” Hur kom den till och 
vad hände egentligen då 
kyrkan skiljdes från staten? 
Martin Giertz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÖRDAG 27 MARS 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 9-14 Brödbod -  
försäljning av hembakat 
bröd och kaffeservering. 

SÖNDAG 28 MARS 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11  
Högmässogudstjänst 
Gunvor Johnsson 
Färingsö Kyrkokör 
 
 

www.svenskakyrkan.se/faringso 

BEKÅSON-TECKNING/TAVLA
 Grattis el. avtackningspresent!

Färglagd tuschteckning med ram
Storlek 40X50cm (se hemsida)

OBS! pris 495:- (ev.porto)

Mail:tecknare.bekason@telia.com

Björn Bekåson, 
Släggvägen 26 
178 91 MUNSÖ

tfn: 08-411 25 34
mob: 070-732 89 99

www.tecknare-bjorn-bekason.se

Älvnäs
Ett fantastiskt läge endast ett 
stenkast från vattnet! På en stor 
plan tomt ligger huset som har 
4 sovr, vardagsrum, matrum 
och i undre plan tv-rum, tvätt-
stuga o gott omförvaring. Frist. 
Garage. Visn 7/3 12-14 o 9/3 
17.30-18.30 Näktergalsv 9 A

Analyserat 

HÖ
Hårdpressade 

småbalar, 15 kg/bal
Ev. Transport

070-478 03 66
asby.gard@telia.com

BRODD 
BYGGARE
Nyinflyttad snickare med 

25 års erfarenhet
● Renoveringsarbeten 
● Kök 
● Fönster 
● Mindre reparationer m.m.

Mobil: 0708-911727   
Telefon: 560 309 22

¢
 

¢ 

¢
 

¢ 
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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

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

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!

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

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

Installations-
hjälp datorer / 

program

Södertörns brandförsvar 
assisterar ambulansen vid en transport 
från Ekerö.
  

En internetanmälan in-
kommer till polisen om att ett bilinbrott 
skett på Kärsön i september. 

Västerortspolisen ge-
nomför en gemensam bältesvecka och 
har trafikkontroller både i Träkvista, 
Ekerö centrum och på Bryggavägen.

på Ekerö. Bilen visar sig ha en efterlyst 
registreringsskylt.

På Kumlavägen i Skå 
sker en viltolycka med älg. Inga person-
skador. 

En taxichaufför lar-
mar polisen om att han kört en mycket 
överförfriskad person till Närlunda. En 
patrull tar med sig personen till tillnykt-
ringsenheten.

Skå polisanmäler ett flertal 
ofredande via sms.

Drottningholm anmäls till Ekerö när-
polis. Bilen påträffas några dagar senare 
på en annan plats på Mälaröarna.

Ett telefonsamtal inkom-
mer till polisen sent på natten om att en 
överförfriskad person promenerar på 
Ekerövägen från Nyckelby mot Ekerö. 
Polispatrullen som åker ut och eftersö-
ker personen hittar ingen.

att en okopplad hund har gått till attack 
mot en annan hund och dess ägare i Trä-
kvista.

Kärsön och en väska innehållande bland 

annat badbyxor och nycklar blir stulen.

En anmälan inkommer 
om att mopeddelar har stulits ur ett cy-
kelförråd på Ångbåtsvägen, Tappström.

En person som tankat 
bilen på Ekerö blir av med sin telefon 
i samband med detta och anmäler den 
stulen.

Polisen och räddnings-
tjänsten blir larmade till en trafikolycka 
på Ekerövägen. Vid ankomst finns inget 
anmärkningsvärt på platsen.

kvällen på Ekerövägen. Polisen tar med 
sig föraren till huvudstationen i Solna 
för vidare kontroll. Polis och räddnings-
tjänst blir sedan larmade till olycksplat-
sen vid ett flertal tillfälle när förbipasse-
rande tror att olyckan just har hänt.

Svartsjö. Någon har olovligen öppnat 
en annan persons mejl.

-
lycka vid Kanton på Ekerövägen. Två 
personbilar har krockat och får bärgas 
från platsen.

-
rage i Tappström.

Ekerös brandstyrka åker 
på en förmodad trafikolycka på Drott-
ningholmsvägen, då en person sett ett 
hål i en snövall och ett fordon i diket. 
Visar sig vara en gammal olycka och 
ingen åtgärd från räddningstjänsten be-
hövs. 

tre älgar befinner sig på Östra sidan på 
Kärsön.

är upprörd över att personbilstrafikan-
ter använder sig av kollektivkörfältet på 
Ekerövägen.

Te-
gelbruksvägen.

Färentu-
na upptäcker en bussresenär att mobil-
telefonen blivit stulen. 

Sanduddens skola får 
besök av sin kontaktpolis.

Gustavalund.

Brand i en fristående 
bastu i Svartsjö. Vid räddningstjänstens 
framkomst är bastun övertänd. Bastun 
brinner ner, inga personskador. 
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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

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!

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ ¢¢ 

¢¢ 

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!

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

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

❒  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



WWW.SVENSKFAST.SE

7 rok, 171 kvm + 48 kvm

Sjöutsikt Högt soligt läge Pool Båtplats Renoverat

4 rok, 108 kvm

1-plan Barnvänligt Ljust Frächt Sjönära

8 rok, 210 kvm

1-plan Stort o rymligt Sjönära Båtplats Garage o gästhus

5 rok, 120 + 60 kvm

Bra läge Tillbyggt Insynsskyddat Söderläge Barnvänligt

5 rok, 131 kvm

1-plan Välskött Centralt Barnvänligt Braskamin

8 rok, 186 kvm 5 rok, 99 + 99 kvm
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