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

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

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Öppet
för beställning
och bokning!
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Öppet till 24.00
Träkvista
08-560 300 96

Snart dags för bokslut. Vi hjäl
per er!
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Utställning med verk av
Johan Gullberg, Ulrika
Jevbratt, Lenka Jonesson
Deker, Eva Tuvhav Gullberg.
20 mars-11 april, lördagar och söndagar kl 12-16.
Stängt påsk. Ekebyhovs
slottsgalleri.
Galleri Utkiken
”Det var en gång en prinsessa och en prins”, upplevelseutställning för alla med
barnasinnet i behåll. Till och
med sommaren, kl 12-15.
Galleri Utkiken, Kulturhuset,
Ekerö C.
Hantverksstallet
Kerstin Sabel ställer ut
olja och akvarell, Monica
Skarelius ställer ut glas. Till
den 4 april. Ulla West – måleri, olja, 6-25 april. Öppet
torsdag-söndag kl 11-17,
Hantverksstallet, Jungfrusunds marina.
Konstvinden
Anna Eriksson, Charlotta
Lindvall – akvarell, olja,
akryl. Lotta Johnzon –
akryl, silversmide. Lilian
Ohlsson – akvarell, olja.
Lördagar kl 11-15, Konstvinden, Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.
Utställning
Else-Marie Widén – acrylmålningar. Till och med 31
mars, måndag till torsdag kl





2 för 1 + Solskydd!

8-17, Profydent, Ekebyhovsvägen 1.

EVENEMANG

Föredrag
Bokskatter om vår hembygd. Bibliotekarie Åsa
Sjöberg presenterar ett
urval av vår hembygds unika
bildarkiv. 30 mars kl 19-21,
biblioteket, Kulturhuset,
Ekerö C.
Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart. 7
april kl 17:30-19, biblioteket,
Kulturhuset, Ekerö C.
Ekerö filmstudio
”Polisorkestern som kom
bort”. Regi: Kolirin, Israel/
Frankrike, 2007, komedi.
Den egyptiska polisorkestern åker till Israel för att
spela på en invigning men
hamnar i en avkrok. Sedan
är det inte mycket som går
rätt. 8 april Kl 19.30, Erskinesalen, Ekerö C.
Vårkonsert
Sonorakören under ledning
av Mait Thoäng. Samlingen
inleds med andakt och kaffeservering. 8 april kl 13:3015, Adelsö hembygdsgård.
Ekebyhovs slott
Demonstration av ”Rädda
liv”. Ekerö civilförsvarsförening ger information och
demonstrationer vid olika
stationer hela dagen. 10 och
11 april, Ekebyhovs slott.

Juvelen i kronan
Jan Ribbhagen, känd från
TV-programmet Antikrundan berättar om juveler och
smycken. Tag gärna med
egna smycken för att få
veta mer om deras historia
och värde. 10 april kl 13-15,
biblioteket, Kulturhuset,
Ekerö C.
2-årskalas
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra firar två år.
Årets mottagare av Trolldiplomet avslöjas, vinnaren i
Stenhamratrollets namntävling koras. Saft och tårta till
alla barn, sagostunder med
mera. I Galleri Granit visas
bilder på lilla Stenhamratrollet, skapat av Stina Wirsén.
11 april kl 12-16, Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.
Fagning i hagen
En fagning på våren är en
förutsättning för slåtterängens fortsatta välmåga och
blomsterprakt. Mälaröarnas
naturskyddsförening tar
med räfsor och andra redskap, men tag gärna med
egen räfsa och matsäck.
11 april kl 10, slåtterhagen i
naturreservatet Väsby hage
på Munsö. Samåkning kl
8.30 från kommunhuset
Tappström och från Träkvista COOP.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

Specialvisning!

Succén
fortsätter!

JUST NU!

Torsdag 8 april möter
du mode-proffset
Anna-Lena. Kom och
mingla med oss mellan
kl 12-18.30. Bokar du
dina glasögon under
dagen så får du
Vid köp av nya kompletta
glasögon bjuder vi på ett extra
par från utvalt sortiment.
Dessutom får du ett solskydd
från Polaroid på köpet .

rabatt på glasen

Gäller t.o.m.
31/5-10.
Kan ej kombineras
med andra
erbjudanden.

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

Med kvalitetsglas från

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optikerOKontaktlinserOTerminalglasögonOSolglasögon
Specialglasögon ModebågarOSynhjälpmedel OSnabba leveranserOEgen verkstad

Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optikerOKontaktlinserOTerminalglasögonOSolglasögon
Specialglasögon ModebågarOSynhjälpmedel OSnabba leveranserOEgen verkstad

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

Villa Lovö, Ekerö Västra Sandudden

Fast pris Från 4 290 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 153 kvm
Tomt ca 1 000 kvm

Ekerö Västra Sandudden

Byggt 2010
Adress: Sanduddsvägen 20-42
Visas sön 28/3 13.00-14.00

Villa Lovö om 153 kvm kommer uppföras av LB-hus i två plan med träfasad och carport. Ljus öppen
planlösning och fyra bra sovrum på övre plan. 11 hus ( 8 st kvar) med tomt på ca 1000kvm. Carport med
förråd ingår. Några meter från tomten når man lekplats samt stranden vid badviken! Mälaren ses glittra
mellan träden några hundra meter bort.Tel: 08-564 109 80.

Färingsö Stenhamra

Utgångspris 2 795 000:6 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 135 kvm, biyta 25 kvm
Tomt 1 003 kvm Trädgårdstomt

Fast pris Från 4 695 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm
Tomt ca 1 000 kvm

Byggt 2010
Åsbranten 4 - 14
Visas sön 28/3 12.00-13.00

Nu uppförs sju unika enplanshus från Anebyhus ritade av Jordens Arkitekter, speciellt framtagna för
Västra Sandudden. Här bor man bekvämt på 125 väldisponerade kvm med 4 sovrum och härliga
sällskapsutrymmen med stora fönsterpartier. Högt fritt läge med utsikt över Mälaren och den nyanlagda
viken. Tre st är sålda, fyra kvar!Tel: 08-564 109 80.

Ekerö Gällstaö

Byggt 1981
Adress: Fållvägen 12
Visas sön 28/3 13.30-14.30
och mån 29/3 17.30-18.30

Välplanerad 1,5 plans familjevilla med centralt läge på återvändsgata. Generösa sällskapsytor. Tre
utmärkta sovrum. Två helkaklade badrum. Bastu. Soliga uteplatser. Garage och hobbyrum. Genomgående ytskiktsrenoverad det senaste åren. Nära buss, affär, skola, dagis och badstrand.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2127.

Utgångspris 2 950 000:Tomt 1 212 kvm
Adress: Ringvägen 22

Åk gärna förbi och titta! Mäklare på plats sön
2010-04-11 12:00-14:00

Ett unikt tillfälle att förvärva en sjönära, högt belägen tomt (fritidshus) på populära Gällstaö. Detaljplan för
området medger huvudbyggnad om högst 250 kvm, varav uthus och garage får uppta högst 60 kvm
byggnadsarea. Kommunalt VA i tomtgräns. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2253.

Axel Ek
Adressen 123
123 45 Staden
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?fggfdXkkcjX
dXi`laXeX^kXe
K8GGJKI{D s Polisen hoppas på att inom en snar framtid kunna reda ut vem som
ligger bakom den marijuanaodling som hittades i ett utrymme under Tappströmsskolan i januari.
– Vi har hört en hel del personer och har indikationer att
gå vidare på. Vi hoppas på att
vi ska klara upp ärendet inom
ett par veckor, säger Anette
Fossum på västerortspolisen.
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DvC8I{8IE8sDet besked
om förskoleklassplacering
som skulle ha nått föräldrarna till kommunens sexåringar den 1 april dröjer till den
30 april innan det anländer.
Beﬁntliga lokaler räcker inte
till och för att utöka krävs
politiska beslut.
– Vi vet aldrig med fullständig säkerhet hur många
barn vi har förrän valen är
gjorda. Ibland kan det gå att
tänja på beﬁntliga grupper,
men denna gång gjorde vi
efter nogsamt övervägande
bedömningen att ytterligare
lokaler behövs, säger Mikael
Caiman Larsson, chef för förskola och skola i Ekerö kommun.
CF9v:BC@E;<I
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SL köper 33 000 kvadratmeter mark i Enlunda, söder om
Färingsö trä, för 6 miljoner
kronor av kommunen och
ska där bygga en depå för 80
bussar. Då frigörs marken i
Tappström och ger plats för
bostäder och ett större centrum.
– Jag är mycket glad över
SL:s beslut. Vi har ett mycket
gott samarbete med SL och är

mycket nöjda med lösningen
som innebär att det frigörs
mark för bostäder och centrumutveckling i vår vision
för det framtida Ekerö centrum. SL och Ekerö kommun
vill genom sitt gemensamma
arbete förbättra tillgängligheten för medborgarna och kollektivresenärerna, säger Peter
Carpelan (M) kommunstyrelsens ordförande.
Från kommunens sida har
arbete med att ta fram detaljplan för området i Enlunda
och programarbete för utvecklingen av Ekerö centrum
påbörjats.
Christer G Wennerholm
(M) SL:s styrelseordförande

tror att den nya depån ska
föra mycket gott med sig.
– SL:s bussverksamhet utvecklas hela tiden och depåverksamheten är ett viktigt
inslag för att säkra en trygg
och punktlig kollektivtraﬁk.
Den nya depåplatsen Enlunda på Färingsö uppfyller alla
våra krav för att kunna bygga
en modern depå och utveckla
busstraﬁken, säger han.
Flytten till den nya depån
på Färingsö kan ske tidigast
2012-2013 då SL beräknar att
den ska vara färdigbyggd.
Hela arbetet, inklusive markköpet, beräknas kosta SL 260
miljoner kronor.
CF9v:BC@E;<I
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Om Socialstyrelsen beviljar
Frösunda LSS AB tillstånd tar
de över verksamheten strax
efter sommaren och erbjuder
då också nuvarande personal
fortsatt anställning och tjänst

på gruppboendet Solbacken.
– Jag är inte jätteglad, men
jag försöker ändå vara optimistisk. Det är dock bra att
det var just Frösunda som
vann upphandlingen eftersom de är vana vid arbete
med funktionshindrade, säger Britt Dahlberg, som är
god man åt en person som
bor i gruppboendet.
Hon har tidigare uttryckt
farhågor för att vården ska
försämras i samband med
att en ny aktör tar över verk-

samheten. Nu hoppas hon
på att personalen ska anta
erbjudandet om anställning i
det nya företaget för att hennes kontaktperson ska kunna
fortsätta känna sig trygg i den
boendemiljö som blivit en
viktig del i livet.
För personalgruppen återstår nu att väga fördelarna
med att vara kvar på arbetsplatsen, gentemot tryggheten
i en kommunal anställning.
– Vi har haft ett bra första
möte med Frösunda och de

har gett oss bra information
om hur övergången kommer
att gå till. De driver redan
idag trettiosju gruppboenden
och har stor erfarenhet av
assistansverksamhet, säger
Raymond Paulsson, enhetschef för gruppboendet.
Farhågan som han upplever är om nuvarande personalgruppen bestämmer sig
för att inte vara kvar.
– Om ﬂera av de tio i personalen väljer att inte gå över
kan det vara mycket negativt

för våra boende, säger han.
Staffan Strömbäck, (M),
socialnämndens ordförande,
är förvissad om att övertagandet kommer att gå bra och
bli till fördel för de boende.
– Frösunda är en av de
största aktörerna och har
lång erfarenhet av arbete
med funktionshindrade. De
har också lyckats mycket bra
med tidigare övertagande av
liknande verksamheter, säger
han.
CF9v:BC@E;<I

Moderat Nytt
Ekerö äldreomsorg
ännu bättre!
Socialstyrelsen genomför årligen kvalitetsundersökningar
av äldreomsorgen i hela Sverige.
För att granska kvaliteten använder man dels enkäter till personer i äldreboende och till hemtjänsttagare, dels gör socialstyrelsens experter egna
bedömningar. Resultatet av 2009 års kvalitetsundersökning är mycket
glädjande. I enkätundersökningen bland hemtjänsttagarna placerade sig
Ekerö hemtjänst på femte plats i Stockholms län, en tydlig förbättring från
nionde platsen 2008. Våra äldreboenden kom på andra plats i länet, samma
placering som 2008.

EKERÖ GÄLLSTAÖ - SJÖNÄRA MED TAKTERRASS
Underbart parhus från 2008 i modern planlösning om totalt ca 160 kvm. Härligt ljusinsläpp och
fin sjöutsikt. 4 stora sovrum. Huset är som nytt, rymmer tre plan med entré på mellanplanet.
Rymliga sällskapsytor med takhöjd upp till nock och vacker braskamin. Stort sällskapsrum
alternativt sovrum i anslutning till underbar takterrass. Carport med motorvärmare och p-plats
PRIS: 4 495 000 KR/BUD TOMTAREA: 226 KVM ADRESS: BISKOPSVÄGEN 5 KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600
SMS:A S 378681 TILL 72456

I socialstyrelsens egen bedömning blev resultatet ännu bättre – både hemtjänsten och våra äldreboenden fick förstaplaceringar! Det här är naturligtvis
ett fantastiskt bra betyg till personalen inom både kommunen och hos vår
entreprenör Förenade Care. Samtidigt är det viktig att vi inte slår oss till ro
och tror att äldreomsorgen är så bra att den inte går att göra ännu bättre.
Jag vill att hemtjänsttagarna ska få en ännu bättre hemtjänst. Därför inför vi
2010 kundval inom hemtjänsten. Min förhoppning är självklart att vi kommer
få ännu bättre resultat i nästa års kvalitetsundersökning.

Staffan Strömbäck,
socialnämndens ordförande
www.forening.moderaterna.net/ekero/
VILL DU BLI MEDLEM?
Kontakta vår ordförande: 070-676 25 50, ingemar.hertz@telia.com eller ring
0939-100 30 00 så debiteras avgiften din telefonräkning. Nymedlemsavgiften är 100 kr.

EKERÖ GÄLLSTAÖ - SJÖNÄRA GAVELHUS
2- plans kedjehus ritat av arkitektkontoret Wingårdhs om 121 kvm. Byggår 2003. Underbart
soligt gavelhus med uteplats i form av insynsskyddad atriumgård samt trädäck mot trädgård.
Ljuvlig sjöutsikt från fönster placerade i gaveln. Sällskapsytor med stigande takhöjd och vacker
ektrappa. 4 sovrum. Glasad skjutdörr öppnas upp mellan kök och atriumgården.
PRIS: 3 575 000 KR/BUD TOMTAREA: 130 KVM ADRESS: STORMANSGRÄND 9 KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600
SMS:A S 371128 TILL 72456

Vi älskar Ekerö
WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

BROMMA 08-807600, BROMMAPLAN 403
VÄLLINGBY CITY 08-386200, ÅNGERMANNAGATAN 138
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Le^[fdjYfjk[\ijXbeXj
BFDDLE<Es9i`jk\egYfjk[\i]i
le^[fdXi`bfddle\eijkfi%@i\^\i`e^j$
]ibcXi`e^\e]i)''.$)'('_Xi<b\ij
Xcc`XejgXik`\i\eXkjfdXkkdXejbXm\ibX]i
\ebfddlejfdiYiX]iXccXc[iXi%Kifkj
[\k_Xi`e^XjXkje`e^Xi^afikjei[\k^cc\i
le^[fdjYfjk[\i%
Partierna i alliansen för Ekerö, Moderata
samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, enades om
en politisk plattform för mandatperioden
2007-2010. När det gäller bostadsfrågan har
man enats om att Ekerö ska vara en bra kom-

mun för alla åldrar och att hyreslägenheter
och bostadsrättslägenheter, särskilt för småhushåll, byggs som komplement till beﬁntlig
bebyggelse.
I Ekerö kommun planeras inte någon produktion av särskilda ungdomsbostäder. Ekerö
bostäders VD Ingemar Garneland säger att
diskussioner förekommit, men att man som
mindre företag tvingas att göra prioriteringar
av investeringar.
I förra numret av Mälaröarnas Nyheter tillfrågades kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan (M), vad man gör från kommunens
sida för att främja att ungdomar kan stanna

kvar i kommunen. Han svar var ett konstaterande att Ekerö bostäder inte planerar någon
produktion av särskilda ungdomsbostäder.
Han sa också att ”Ekerö kommuns uppfattning är att i bostadsplaneringen ska bostäder byggas med inriktning på alla målgrupper och med blandade upplåtelseformer”.
De övriga allianspartierna har också uttryckt
på sina hemsidor att de under innevarande
mandatperiod ska verka för en sådan utveckling när det rör bostadsutvecklingen.
Kristdemokraterna i Ekerö skriver att de
ska verka för en ”Satsning på billiga hyreslägenheter till ungdomar och äldre”.

Centern i Ekerö skriver att ”Behov ﬁnns att
bygga mindre ﬂerfamiljshus med hyresrätt,
inte minst för ungdomar och äldre.
Folkpartiet i Ekerö skriver att ”Kommunen
bör säkerställa att det ﬁnns hyreslägenheter
med rimliga hyror. Behovet av hyreslägenheter för bland annat ungdomar, ensamstående
och äldre, som inte längre orkar bo kvar i ett
eget hem/villa ska tillgodoses. Mindre lägenheter prioriteras för till exempel ungdom
som vill ﬂytta hemifrån”.
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– Moderaterna och alliansen driver frågan om utvecklingen
av Ekerö- och Stenhamra centrum där vi nu håller på att ta
fram förslag på nya detaljplaner med bostadsrätter, hyresrätter och de nya ägarelägenheterna. Det byggs cirka 140 bostäder om året i kommunen. Ser vi detta över några års sikt så
har vi varit en av de snabbast växande kommunerna i landet,
procentuellt sett. Vi är en attraktiv kommun som många vill
bo i. Vi vill att detta ska fortsätta och vill inte ändra Ekerös
karaktär som en i huvudsak småhuskommun. Därför kommer vi att säga nej om (S) kommer med nya förslag om ett
massivt byggande av hyreslägenheter. Den enskilt viktigaste
frågan för att ungdomar, och vuxna, kan skaffa sig en bostad
är att vi har en jobbpolitik som gör att våra ungdomar kommer ut på arbetsmarknaden och kan försörja sig själva.
®

¢¢¢¢

Också Folkpartiets linje är att minst 20 procent av nyproduktionen ska vara hyreslägenheter.
– Under de tre senaste åren har nyproduktionen varit på
en något lägre nivå än de 140 bostäder som enligt planen
genomsnittligen ska byggas årligen. Detta är en medveten
strategi med anledning av de stora projekt som ligger framför oss de närmaste åren, utbyggnaden av Ekerö och Stenhamra centrum. I dessa projekt kommer självklart Folkpartiet att med emfas arbeta för att vi får en lämplig mix mellan
bostadsrätter och hyresrätter och att en stor andel av dessa
blir lägenheter som idag är en bristvara – mindre lägenheter
till ungdomar och ensamhushåll, säger Jan-Eric Billter (FP).
AXe$<i`Z9`cck\i=G
=fkf1Fm\N\jk\iY\i^

– Under mandatperioden har Centerpartiet i Allians för
Ekerö tagit initiativ till att ”Bo Klokhusen” om 24 lägenheter byggts. Centerpartiet har i kommunfullmäktige vunnit
bifall till sitt yrkande att 20 procent av bostäderna ska vara
hyresrätter i Östra Skärvik och vi kommer att även fortsättningsvis stå upp för blandade upplåtelseformer, det vill säga
hyresrätter, bostadsrätter, ägandelägenheter och kooperativa former. Produktion av bostäder för små hushåll behövs i
kommunen. Planarbeten har påbörjats för angelägna projekt
såsom Wrangels väg, äldrebostäderna i Stenhamra samt ny
bebyggelse invid färjeläget Jungfrusund, säger Solveig Brunstedt (C).
J`m\ikwb\icale^B; 
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Kristdemokraterna hänvisar även de till ﬁnanskrisen, som
minskat förutsättningarna att skapa önskad utveckling av bostadsmarknaden på Ekerö.
– Vi har varit med och drivit igenom att det i Skärviksplanens
bostadsbestånd ska ingå tio procent hyreslägenheter. I detaljplanearbetet med tätortsbandet har vi varit tydliga att vi vill
ha blandade upplåtelseformer och mindre hyreslägenheter för
unga vuxna och äldre i både Stenhamra och Ekerö centrum. KD
har på riksnivå medverkat till att skatteavdraget för uthyrning
av del av villa höjts, vilket lett till att ﬂer villaägare hyr ut delar
av sina hus, många gånger till yngre. Vi anser att förutsättningarna inför kommande period är goda att tillskapa hyresrätter
och vi avser att med kraft driva denna fråga i alliansen.
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– Rätten till en bra och ändamålsenlig bostad till en rimlig kostnad är en social rättighet, inte minst för ungdomar. Kommunala
Ekerö bostäder har ett särskilt ansvar för att bygga lägenheter
som passar unga människor och att se till att lediga lägenheter
tilldelas också unga bostadssökande. Man kan till och med tänka
sig att en viss procentandel av de lediga lägenheterna ska ges till
ungdomar. Kommunens och politikens ansvar går ut på att styra
utvecklingen bland annat genom att ge Ekerö bostäder klara direktiv om att bidra till att ungas bostadsfråga löses. Kommunen
ska också kräva av privata byggföretag att bygga marknära ﬂerfamiljshus med lägenheter anpassade för unga, inte bara låta dem
bygga exklusiva villor för välbärgade barnfamiljer, säger Ulric
Andersen, oppositionsråd (S).
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– Öpartiet anser att Ekerö behöver ﬂer lägenheter av alla slag.
Framförallt små hyresrätter. Det skulle göra det möjligt för ensamstående och småhushåll, till exempel ungdomar att kunna
bo i kommunen. Ungdomar är en grupp som har svårt att hitta
någonstans att bo i dagens Ekerö. I framtidens Ekerö anser
Öpartiet att det ska ﬁnnas små lägenheter med centralplacering, dit det ﬁnns bra kommunikationer. Det är viktigt att hyreskostnaden för dessa lägenheter på alla sätt hålls nere. Vi tror
inte att ungdomar kräver den höga standard som är vanlig vid
nybyggnation och det är ett sätt att få ner hyrorna. Ett annat sätt
som Öpartiet vill satsa på är kooperativt ägande av lägenheter.
Då försvinner spekulationerna och vinstintresset. Det gör lägenheterna billigare, säger Ylva Forslid, Ö-partiet.
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Miljöpartiet anser att kraftfulla åtgärder ska vidtas för att sänka
boendekostnaderna.
– Vi vill satsa på en- och tvårummare med kooperativa eller normala hyresrätter som ungdomar kan bo i så länge de behöver, men inte tjäna pengar på att sälja. För att nå målet med
ﬂera små hyresrätter kan kommunen ställa krav på byggföretagen redan vid detaljplanering och markanvisning.Dagens lyxstandard vid nybyggnad och sanering kan ersättas av en energisnål, grundbehovsanpassad standard, t ex baslägenheter och
småhus med möjligheter att komplettera utrustningen själv.
En kompletterande möjlighet anpassad för ungdomar kan vara
små lägenheter med tidsbegränsad upplåtelse, förslagsvis upp
till tre år, med hyresnämndens samtycke.
®
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– Vänsterpartiet anser att det ligger i kommunens intresse och
skyldighet att tillgå våra medborgare med bostäder till rimliga
priser framförallt till våra ungdomar. De utgör en viktig del i
kommunens ekonomiska utveckling och framtid. Partiet kommer i fortsättningen att värna om våra hyresrätter som utgör
ett viktigt bo-alternativ för alla. Det är det viktigaste politiska
kravet från vänsterpartiet i Ekerö idag. Dessvärre når kommunen inte målet eftersom inga planer ﬁnns för nyproduktion av
just hyresrätter. Vi har lyft frågan tidigare och kommer att göra
det även i framtiden. Frågan är om Ekerö kommun är en bra
kommun att åldras i för våra ungdomar, säger Gina Rosales,
Vänsterpartiet.
>`eXIfjXc\jM 
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KYRKSIDAN
Gudstjänster
Söndag 28/3
Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa, söndagsskola, Jonas Gräslund,
Sonorakören, dir: Mait Thoäng
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa
Ralph Sjöholm, Körgrupp under
ledning av Kerstin Baldwin
Drottningholms slottskyrka
16.00 Högmässogudstjänst,
Ralph Sjöholm, S:ta Birgittas kyrkokör, dir: Carina Olofsson
Munsö kyrka
18.00 Mässa i Taizéton
Staffan Eklund

Måndag 29/3
Ekerö hembygdsgård
19.00 Passionsandakt, soppa
Ralph Sjöholm, Flöjt: Kristina Kaufeldt, piano: Kerstin Baldwin

Tisdag 30/3
Drottningholms slottskyrka
19:00 Passionsandakt
Elin Rundh Dapo

Onsdag 31/3
Ekebyhovskyrkan
19:00 Mässa, Jonas Gräslund

Skärtorsdag 1/4
Ekerö kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa
Ralph Sjöholm, Pernilla Hammarström, Cello: Andreas Lavotha,
Orgel: Kerstin Baldwin
Lovö kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa
Elin Rundh Dapo
Adelsö kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa
Svän Fogelqvist

PÅSKHELGEN ÆÆ
Onsdag 7/4
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Elin Rundh Dapo

Torsdag 8/4
Adelsö Hembygdsgård
13.30 Öppet hus - se nedan

Söndag 11/4
Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa, söndagsskola, Mårten Mårtensson

Påsken och vårens budskap: LIVET VANN!
Från Palmsöndagen till Annandag påsk utspelar sig ett drama
med Jesus i centrum.
På Palmsöndagen får vi höra
hur han rider in i Jerusalem som
en hyllad konung.
Måndag, tisdag och onsdag
i stilla veckan handlar om hur
han befinner sig i Jerusalem
och dess omgivningar medan
hotbilden växer runt honom.
Skärtorsdag – den dag Jesus äter påskmåltid med sina
lärjungar. Före måltiden tvättar Jesus lärjungarnas fötter –
därav ordet det gammalsvenska
ordet skär = ren. Påskmåltiden
övergår i det som blivit vår
nattvardsmåltid; därför firas

det skärtorsdagsmässa i våra
kyrkor.
Efter måltiden går Jesus
med lärjungarna till Getsemane
örtagård, där han grips. Efter
förhör och tortyr förs han till
Golgota för att korsfästas –
Långfredagens drama. Maria
finns vid korset: Stabat Mater,
den sörjande modern.
Jesus läggs i graven. Påskafton är allt tyst och stilla.
Tidigt på påskdagens morgon
möts några kvinnor av budskapet att Jesus lever. Undran,
förundran och så småningom
glädje möter oss i Påsknattens,
Påskdagens och Annandagens
gudstjänster.

PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER
Långfredagen 2/4

Påskdagen 4/4

Ekerö kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Ralph Sjöholm, Ekerö kyrkokör under
ledning av Kerstin Baldwin

Ekebyhovskyrkan
10.00 Familjemässa
Jonas Gräslund,
Musik: Familjerna Hansson och
Gustavsson
PÅSKLUNCH

Ekebyhovskyrkan
12.30-15.00 Tysta timmar
15.00 Stabat mater
se nedan
Lovö kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Elin Rundh Dapo, Lovö kyrkas kör
under ledning av Leif Asp

Lovö kyrka
11.00 Högmässa
Elin Rundh Dapo, Lovö kyrkas kör
Trumpet: Mårten Adolfsson
Dirigent: Leif Asp

Munsö kyrka
11.00 Långfredagsgudstjänst
Svän Fogelqvist, Ad Mundi under
ledning av Carina Einarson

Adelsö kyrka
11.00 Påskgudstjänst med dop
Svän Fogelqvist, Ad Mundi under
ledning av Carina Einarson
PÅSKLUNCH

Påskafton 3/4

Annandag påsk 5/4

Ekerö kyrka
23.00 Påsknattsmässa
Ralph Sjöholm, Pernilla Hammarström
Sång: Helena Hansson, Helen och
Alexander Klimentov-Löfstrand,
Torbjörn Gustavsson, Oboe: Alexander Klimentov-Löfstrand,
Orgel: Martin Blomquist

Ekerö kyrka
11.00 Emmausmässa
Pernilla Hammarström

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Ralph Sjöholm
Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Elin Rundh Dapo, Sonorakören under
ledning av Mait Thoäng
Munsö kyrka
11.00 Högmässa
Svän Fogelqvist

foto: PMB Media & Design

DAGS ATT VÅRSTÄDA? BOKA LOPPISBORD
Lördagen den 22 maj kl 10.00-15.00 är det loppis i Ekebyhovskyrkan. Vid ﬁnt väder ute på gården, vid dåligt inne.
Boka ett bord och sälj de prylar du inte använder.
Du får tillträde till bordet klockan 9.00 och du tar själv bort det du
inte sålt under dagen.
Borden är i storlek 165x70 cm och kostar 150 kr att hyra.
Det kommer ﬁnnas ﬁka till försäljning.
Intäkterna av bordshyran går till diakonins akutkassa och Svenska
kyrkans internationella arbete ”Hela världen”.
Boka på telefon 08-560 387 29
Stoppdatum för uthyrning är den 30 april.

ÖPPET HUS

TYSTA TIMMAR
Långfredag 2 april i Ekebyhovskyrkan
inleds med lunch ca 12.30 (50 kr).
Möjlighet att enskilt läsa, måla, lyssna till musik.
Avslutas med musikgudstjänst kl 15.00.

Torsdag 8/4 kl 13.30 i Adelsö hembygdsgård
Torsdag 15/4 kl 12.30 i Klockargården, Lovö

ÖPPET HUS

med

Anmälan och förfrågningar till

Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12-13

Anita Lahham, tel 560 387 29
senast 31 mars.
Ange ev matallergier.

VÅRKONSERT

STABAT MATER
2 Voices:

Ruth Segerberg & Katarina Hedén

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

gör ett halvsceniskt framförande av Pergoleis kända verk om den sörjande Maria
Orgel:

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

Långfredag 2/4 kl 15.00
i Ekebyhovskyrkan

Kerstin Baldwin

SONORAKÖREN
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– Adelsö är ett av våra tuffaste
områden, säger Behzad Foroozesh, driftsansvarig på Arriva.
Så sent som för ett par
veckor sedan hamnade en
buss i diket vid Lindby. Bärgare tillkallades. När så bärgaren kom fram, hamnade
också den i diket.
Ytterligare en bärgare ﬁck
komma för att undsätta sin
kollega och bussen. Det hela

tog kring fyra till fem timmar.
Många är av den uppfattningen att bussarna inte har
vinterdäck, något som dock
inte stämmer.
– Det ﬁnns däremot inget
krav att bussar ska ha vinterdäck, men vi har vinterdäck
på prov på 16 av bussarna som
har lite svårare med framkomligheten. Däribland på
Adelsöbussarna. Det är första
året vi har det i Ekerös historia,
berättar Behzad Foroozesh.
?Xe d\eXi Xkk [\k handlar
om andra faktorer såsom
väghållning,
vägstruktur
och hur markarbetet på vägarna är. Vägarna är smala
och krokiga, det går inte att
möta bilar på många stäl-

len. Befolkningen har ökat
och gör så hela tiden, men
man har inte gjort något åt
vägarna för att anpassa dem
till traﬁken.
– Det är också så att vägmarkeringarna för dikena
står för långt från varandra.
Snön plogas dessutom över
dem och en och annan av
dessa markeringskäppar försvinner i drivorna. Sedan har
vi ingen riktlinje var vägen
och diket är. Då är det lätt
att man missbedömer vid
ett möte och tar lite för långt
till sidan och glider ner, säger
Behzad Foroozesh.
Ett annat problem är att
när bussarna står stilla för
att släppa förbi en bil. Då är
däcken varma, snön smälter
och det blir väldigt halt un-

der däcken. Följden kan bli
att bussen glider ned i diket.
Någon lösning ﬁnns inte i
dagsläget, men Arriva har en
dialog med kommunen och
väghållarna.
M^m\ib\k i [\e instans
som har hand om vägarna
där bussarna kör.
– Vi har för närvarande
inga planer på åtgärder på
Adelsö, säger Niklas Nilsson,
strategisk samhällsplanerare
på Vägverket.
Arriva ska även öppna en
dialog med transportstyrelsen på våren då vägarna är
mer synliga. Transportstyrelsen har givit de olika vägföreningarna i uppdrag att
hålla vägarna rena.
– Väghållarna har gjort så

gott de kan, men infrastrukturen är inte byggd utifrån
den inﬂyttning som skett och
fortfarande sker. Då måste
man öppna en dialog om att
någonting måste göras för
framtiden, säger Behzad Foroozesh.
Det är alltså Vägverket som
äger vägarna, men kommunen ligger på när det gäller

infrastruktursförbättringar
gentemot Vägverket.
– Vägförhållandena på
Adelsö har inte gått oss
omärkt förbi, och de ﬁnns
med när vi för våra diskussioner med vägverket, säger
Ann Wahlgren, teknisk chef
på kommunen.
<N8C@EEIFJ

9ljj*()_Xi[\kkie^kgm^XieXg8[\cj%=fkf1CXjj\:Xicjjfe

Bi`k`b]iei\m`jfi\ieX]iYi`jkXe[\le[\i_ccjgcXe
DvC8I{8IE8s;c`^k
le[\i_cceXjbfcYp^^eX[\i
_Xile[\ii\kmccXkgif$
Yc\d`bfddle\e%El]i
<b\ibfddlebi`k`b]ie
i\m`jfi\ieX]iYi`jkXe[\
le[\i_ccjgcXe\i`e^%
På uppdrag av kommunens revisorer har revisionsföretaget
PricewaterhouseCoopers granskat kommunens underhållsplanering för fastigheter, vägar

och vatten- och avloppsnät.
Kritiken är omfattande.
Bland annat kritiseras de för
att inte använda sig av systematiska risk- och sårbarhetsanalyser när de planerar
underhåll av kommunens
infrastruktur.
– Framförallt beror det på
att det inte ﬁnns tid till att
dokumentera allting, men
naturligtvis har vi planer för
underhållet även om det inte

är dokumenterat, säger Ann
Wahlgren, chef för kommunens tekniska kontor.
Detta styrks också av tillfrågade tjänstemän som säger
att det ﬁnns kunskap om behov och även utarbetade underhållsplaner, men att dokumentation om detta saknas.
Rapporten visar också att
Ekerö kommun inte heller
har någon aktuell vatten- och
avloppsplan. Att detta är en

brist framgick också nyligen då Statens va-nämnd i
en dom bestämde att Ekerö
kommun måste bygga ut
kommunalt vatten- och avlopp till Helgö.
Rapporten pekar också
på att det ﬁnns en potential
för större samarbete mellan
kommunen och det kommunala bostadsbolaget Ekerö
bostäder, främst när det gäller fastighetsförvaltning.

– Vi lyssnar på den kritik som
kommit fram och som oftast
är väldigt klok. När vi nu har
fått dessa synpunkter så ska
vi naturligtvis rätta till det
som inte är bra, säger Ann
Wahlgren.
Rapporten bygger på intervjuer med ansvariga tjänstemän inom tekniska kontoret,
stadsarkitektkontoret, miljöoch
hälsoskyddskontoret
och Ekerö bostäder.

Pr icewaterhouseCoopers
bedömer dock att tekniska
kontoret har den kompetens
som behövs för att planera
och upphandla underhåll.
– Ärendet ska nu behandlas i kommunstyrelsen och
sedan får vi överväga om det
ﬁnns anledning att åtgärda
det som revisorna pekat på,
säger Ann Wahlgren.
CF9v:BC@E;<I
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Ta grönt kort 2010
på Troxhammar GK

Restaurangen har öppnat för
lunch onsdag den 24 mars

I kursen ingår:
●
●
●
●

Dagens ”Husman” från 70 kr!

●

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

Pris vuxen 1995 kronor. Juniorpris 1495 kronor

Alla hjärtligt välkomna!

Kom igång kurs 2010

560 248 07

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

Pris 350 kronor

Catering - Fester - Bröllop - mm

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

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

Ekerö Brunna

Ekerö Lundhagen

Superfräscht och modernt! Nybyggt hus fr 2007 med öppen planlösning och ett härligt ljusflöde. Ljus och
samstämmig färgsättning med ekparkettgolv i alla rum. 6 rok varav 4 sovrum. Braskamin i vardagsrummet.
Friliggande garage. Plan fin trädgårdstomt med lugnt, bra läge i omtyckt och barnvänligt område med
gångavstånd till skola, dagis och fina naturområden med bad.

Eftertraktat parhus med fin sjöutsikt. Högt och fint läge i omtyckta Lundhagen. Köket renoverat under 2000talet. 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. Endast en kort promenad till Lundhagsbadet, Träkvista skola samt till dagis. Busshållplats i direkt
anslutning till området.

z
Boarea:158
158
kvm
*Boarea:
kvm
z
Utgångspris: 4 550
550 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Tomt:813
813kvm
kvm
Trädgårdstomt
*Tomt:
TrÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
Boarea:174
174
kvm
*Boarea:
kvm
z
Utgångspris: 3 650
650 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Tomt:402
402kvm
kvm
Trädgårdstomt
*Tomt:
TrÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Brunnavägen 8
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

z
z
z

Rullerumsvägen 22
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Hummelvreten

3:a Ekerö Björkudden

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.

Totalrenoverad och välplanerad 3:a. Kök och vardagsrum med öppen planlösning, två bra sovrum samt fint
duschrum och egen tvättstuga. Enplans brf-parhus med hörntomt och bra läge i ett attraktivt och lugnt
området. Uteplats på baksidan med västerläge, vetter mot liten allmänning. Förråd i anslutning till huset och
garage i länga. Gångavstånd till Ekerö C med all dess service.

z Boarea:
115kvm
kvm
*Boarea:
115
z Utgångspris: 2 650 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
258kvm
kvmAtriumgÃ¥rd
Atriumgård
*Tomt:
258

z
z
z

Kastargränd 26
Rose-Marie Appelblom 0708-34 66 55
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

z Boarea:
78kvm
kvm
*Boarea:
78
z Utgångspris: 2 100 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Avgift:
706krkrinkl.VA,
inkl.VA,
kabel-tv
och
garage
*Avgift:
3 3706
kabel-tv
och
garage

z
z
z

Björkuddsvägen 10 B
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97

4:a Ekerö Sandudden

Ekerö Skärvik

Fint planerad bostadsrätt om 4 rok i bottenplan på tvåfamiljshus. Sjönära läge med stor solig altan mot
allmänning i omtyckt och efterfrågat villaområde. Genomgående ljus färgsättning och fina materialval.
Kök och vardagsrum i öppen planlösning. Tre bra sovrum och helkaklat badrum/tvättstuga. Klädkammare
och carport med isolerat förråd.

Mycket fin villatomt belägen i exklusivt och efterfrågat område med sjönära läge. På varje tomt får en
huvudbyggnad, ett garage samt ett uthus uppföras. Högst 1/4 av tomten får bebyggas. Byggnadernas
totala bruttoarea på varje tomt får högst vara 35% av tomtarean, dock max 350 kvm. Anslutningsavgift för
v/a tillkommer.

z Boarea:
90kvm
kvm
*Boarea:
90
z Utgångspris: 1 650 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Avgift:
371krkrexkl
exkl
värme,vatten
vattenoch
ochhushÃ¥llsel
hushållsel
*Avgift:
4 4371
vÃ¤rme,

z
z
z

Singelgränd 1
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Rose-Marie Appelblom 0708-34 66 55

z Utgångspris: 2 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
886kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
886
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Solrosvägen 6
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
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1993 upptogs Birka tillsammans med Hovgården på
Adelsö på Uesco:s världsarvslista. Världsarven är under överinseende av Unesco
och vart sjätte år måste ett
så kallat förvaltningsråd
som i det här fallet består
av Riksantikvarieämbetet,
kommunen och länsstyrelsen redogöra för Unesco hur
världsarvet utvecklas och bevaras.
För att kunna göra detta
tog man fram en förvaltningsplan för hela världsarvet.
Planen är en plattform för
att underlätta såväl det långsiktiga bevarandet som skötseln av området och också en
vägledning för hur platsen
ska förmedlas till allmänheten.
En analys som gjorts av
förvaltningsrådet av värdena
och bristerna för världsarvet
Birka/Hovgården, visar på
stora brister vad gäller besöksnäringen vid Hovgår-

den. Det ﬁnns ingen ordentlig parkering vilket gör att det
är dålig tillgänglighet till området. Även informationsmaterial på platsen saknas i stor
utsträckning.

kan. De har hand om hembygdsgården på Adelsö. När
överlåtelsen skedde av den
skrevs i ett avtal mellan kommunen och kyrkan, att huset
även ska kunna användas till
information om världsarvet
och för besökare.
Den tredje parten, länsstyrelsen, har ett övergripande
ansvar, bland annat genom
att lyfta fram världsarvets roll
i regionen.

      för

Hovgårdsområdet ﬁnns en
åtgärdsplan för åren 20102012.
I dagsläget är besöksnäringen utbyggd till verksamhet under sommaren. Första
målet i åtgärdsplanen är att
anpassa området för en fungerande
året-runt-lösning
med kapacitet att ta emot 15
000 besökare årligen. Det
innebär bland annat en utökning av skötsel och underhållningsåtgärder.
– Man ska kunna besöka
området när som helst, man
ska kunna få information och
man ska kunna veta var servicen ﬁnns, säger Elisabeth
Lunde, nämndansvarig för
kulturnämnden.
Nästa ambitionsnivå är att
ha ett så kallat ”visitors center”, det vill säga en byggnad
med plats för utställningar.
Här ska också ﬁnnas möjlighet att ha seminarier för besökare.
– Det yttersta målet är en
integrerad verksamhet mellan Birka/Hovgården med
ett väl utbyggt nät med kom-



  naturligtvis en hel
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munikationer och andra serviceområden, säger Elisabeth
Lunde.
 Birka/Hovgården ägs av Riksantikvarieämbetet, vilket gör att man har
en annan roll än vad ämbetet
vanligtvis har. Annars är ämbetet övermyndighet för kulturmiljöerna i Sverige, men
här har man en förvaltarroll.
Kommunens roll är dels

den fysiska planeringen när
det gäller detaljplaner med
mera, dels att ansvara för att
infrastrukturen ska fungera
så som parkering, sophantering och toaletter.
– Kommunens uppgift är
också att se till att medborgarna kan bli delaktiga i utvecklingen. Det bor mycket
folk runt omkring som kan
dra nytta av utvecklingen av
området. Det ﬁnns närings-

idkare som kan stå för servicen och därmed öka hela
infrastrukturen och servicenivån som kommer alla till
del på ön. Det är viktigt att
medborgarna där kan se hur
de kan delta och att faktiskt
hela ön kan dra nytta av utvecklingen av området.

del ekonomiska resurser för
att uppnå målen. Riksantikvarieämbetet har en allmän
pott för kulturmiljöer i Sverige men ingen speciﬁk för
världsarven. Riksantikvarieämbetet som ägare måste se
till att det ﬁnns pengar så att
de kan sköta området.
– Vi söker just nu pengar
till en processledare som kan
arbeta integrerat med de olika
intressena.
Det är många bitar som ska
räknas in i projektet. Världsarvet är av intresse både lokalt, regionalt och globalt.
– Vi måste hela tiden ha det
synsättet och då inte minst
lokalt, säger Elisabeth Lunde.

  ett antal föreningar

på Adelsö som har intresse
för området och så även kyr-

  

Meddelanden från sotaren!

Service & reparationer
av alla bilmodeller
Auktoriserad
serviceverkstad för

Ackrediterad att
”släcka bilprovningens anmärkningar”
Certiﬁerad för service och
reparation på aircondition
Vi använder bildelar från

08-760 28 75

Komfort eller sport?
Vi hjälper dig att välja rätt!

SÖKES:
Fastighetsägare 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.

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

Ekerö Bilteknik
Tel: 08-560 246 16
DELA UPP BETALNINGEN PÅ 4 MÅNADER. INGEN RÄNTA, INGA AVGIFTER.

Ansök om konto för avbetalning på www.sds.se

(AMMARKVARNSVËGEN  s   3KÍ
4EL     s WWWEKEROBILTEKNIKSE
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JdXikXle^Xlgg]`eeXi\
JK<E?8DI8sJfd\kk
c\[`JkfZb_fcdfdi[\kj
i\^`feXcX=`eelgg$kmc`e^
lkj^jDcXiXieXjmXjjXj$
k\fZ_pe^jkXlgg]`eeXi\
[\e('dXijgJmXikja
jcfkk%DXik`e<i`bjjfemXee
d\[j`kk]`e^\iXmkipZbj$
jkpi[X_e^cj#d\ebfe$
blii\ej\emXijk\e_i[%
Fyra mycket påhittiga uppﬁnnare från olika sjundeklasser på Uppgårdsskolan
var uttagna att delta när Mälaröarnas företagarförening
röstade om vem som ska
representera kommunen i
regionﬁnalen som går av stapeln den 24 april på en ännu
okänd plats i Stockholm.

Ett trettiotal företagare från
Mälaröarna deltog i omröstningen och det efterföljande
minglet där uppﬁnnarna ﬁck
chansen att knyta kontakter och berätta mer om sina
idéer.
Förutom vinnaren Martin
Eriksson med bidraget ”id
locker” deltog Henrik Jansson med ”kam deluxe” som
är en kam med frisyrgelé som
doseras från skaftet.
Annelie Brännlund deltog
med en tidseffektiv tandborste som borstar fram- och
baksida på samma gång och
Alice Thoms uppﬁnning är
en snillrik lökhackare som
hackar en hel lök i ett kick.
– Det var jättebra uppﬁn-

ningar alla fyra och jag är
verkligen imponerad av att det
var sjundeklassare som hade
kommit på dem, säger Christin Lindqvist från Mälaröarnas
företagarförening.
Utvecklingsarbetet har skett
över ämnesgränserna i skolan.
– Vi har gjort det här arbetet som ett samarbete mellan
slöjd, bild och samhällsorientering. Uttagningen på
Svartsjö slott var en höjdpunkt där eleverna ﬁck prata
för sin vara och ﬁck respons
och tips från företagarna, berättar Kjell Fornander, lärare
och ansvarig för projektet på
Uppgårdsskolan.
CF9v:BC@E;<I

DXik`e<i`bjjfe#?\ei`bAXejjfe#8ee\c`\9ieecle[fZ_8c`Z\K_fdj_Xibfejkil\iXklgg]`ee`e^Xijfd]i$
\ebcXimXi[X^jc`m\k% 
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<B<I{s<b\i]i\kX^\k
;\bfiXk`mXbljk`b]i
?ij\cjbX[X[\j]i\e$
`e^`JkfZb_fcdjgi`j
JkfZb_fcdj$JeZbXe]i
j`kkXiY\k\d\[XkkkX]iXd
[\bfiXk`mXXbljk`bcj$
e`e^Xi%
KXggjkidjjbfcXej dXkjXc i \e
Xm [\ d`ca\i [i <b\i Xbljk`b
_Xi]iYkkiXkcal[d`cae%
=fkf1DXkj?Xcc^i\e

Den 18 mars tog Lennart
Magnusson och dottern Helena Magnusson, som tillsammans driver familjefö-

-81*)58681' 1(:6
'HQHQGDLQIRUPDWLRQVNDQDOHQGXEHK|YHUYDUPIUnQWU\FNHWSn5HVWDXUDQJ-XQJIUXVXQGSn(NHU|

 NYlOO



'HQWUHGMHVSDUNDUYLLJnQJIMlUGHWUHWWLRSOXVNYlOOHQ
I|UnUHWRFKKlOVDUYlONRPPHQWLOOHWWIDQWDVWLVNWSnVN
GUDJ%RNDQXYLKDULQWHKDIWWLGDWWE\JJDXWlQ

3nVNHQ

7256  ² 6g1 
3nVNPLGGDJDUKHODKHOJHQ
)|UXWRPSnVNPLGGDJDUPHGVSHFLHOOSnVNPHQ\VHUYH
UDV EUXQFK VRP YDQOLJW XQGHU O|UGDJV|QGDJ RFK Gn
YDQNDV GHW SnVNS\VVHO I|U DOOD VPn« +|JWLGHU VRP
GHVVDW\FNHUYLP\FNHWRPSn-XQJIUXVXQG*ODG3nVN

2%6 NYlOOHQLPDMlJHUUXPGHQH

retaget, emot glasstatyetten
som följer med utmärkelsen.
– Det är jätteroligt att få det
här ﬁna priset. En stor del av
anledning till vår vinst är det
arbete vi har gjort med Tappströmsskolans matsal, berättar Helena Magnusson.
2009 gjorde företaget en
akustikförbättring av matsalen för att skapa en bättre
ljudmiljö. Bland annat byggdes en avskärmande tegelmur

ÉFd]XkkXe[\
blejbXgjjgi`[e`e^
`efdildjXbljk`bÉ

med plexiglasboxar på och
nya gardiner i ett ljuddämpande tyg hängdes upp.
– Både skolan och arbetsmiljöverket var jättenöjda

ZZZUHVWMXQJIUXVXQGVHö%U\JJDYlJHQYLG-XQJIUXVXQGV0DULQD

i Hörselskadades förening i
Stockholm betonar hur viktig
bra akustik är för såväl hörselskadade som hörande.
– Ljudmiljön påverkar inte
bara möjligheten att delta
i samtal utan också för vår
hälsa. Det gäller naturligtvis
inta bara oss hörselskadade
utan alla.

CF9v:BC@E;<I

Våren är här!

LAGER
TÖMMNING KÖRKORT före
SOMMAREN!
Dags att sätta igång nu!
26-28 MARS
AV VINTERNS SORTIMENT

UPP TILL

90%

RABATT!!

PEAK PERFORMANCE
MOUNTAIN WORKS
OCEAN WORKS
HOUDINI
SEBAGO
MUSTO
VICTORINOX
OAKLEY
QUIKSILVER
ROXY
IJIN MATERIAL
DENIM DEMON
MEMBERS ONLY
ÖPPETTIDER:
TISDAG - FREDAG: 12-18
LÖRDAG - SÖNDAG: 12-16
MÅNDAGAR: STÄNGT

%RNDSnLQIR#UHVWMXQJIUXVXQGVH

med de lösningar vi gjorde,
säger Helena Magnusson.
Juryn motiverade bland
annat priset med: ”Priset går
till Lennart Magnusson för
utveckling och omfattande
kunskapsspridning
inom
rumsakustik och till Helena
Magnusson för att hon förvaltar den kunskapen och
utformar lokaler som också är
visuellt vackra.”
Lars Lindén, ordförande

JUNGFRUSUNDS MARINA
BRYGGAVÄGEN 133, EKERÖ
08 - 505 934 40
WWW.SJOSNOGARAGET.SE

INTENSIVKURSERNA
börjar den 1 april.
Boka nu för säker plats!

Vi har EXPANDERAT!
2 nya lärare och 2 nya bilar!

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

HiZc]VbgV@jc\hWZg\V
Priserna gäller endast hos Coop Konsum 29/3-5/4 2010 eller så långt lagret räcker.

COOP KONSUM – VINNARE AV ARLAS GULDKO 2009 FÖR BÄSTA MILJÖARBETE
Hel vitlöksfilé med gratinerad
färskpotatissallad

Fläskfilé

Recept hittar du på coop.se

DANMARK
Fryst.
Max 3 köp/hushåll.

49)=K

D
A
L
G
PÅSK

Medlemspris

Inlagd sill

Lösviktsgodis

Färsk laxfilé

ABBA
Välj mellan olika sorter. 220-240 g,
jfr-pris 34:71-69:42/kg.
Max 2 köp/hushåll.

LERÖY
Hel sida. Ca 1250 g. Odlad i Norge. Latin: Salmo salar.

59)=K

99kK
Köttbullar mammas

Färsk benfri lammstek

SCAN
Kylda. 1000 g.

NYA ZEE

29)=S
Coop Konsum
Stenhamra och
Kungsberga är
ombud för:

20k
3 för

BILLIGARE
FÖR
MEDLEMMAR

Medlemspris

99kK

Välkommen
till stämman
Uppgårdskolans aula
lördagen den 17 april
kl 15.00
OBS! Ny lokal!

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:

Värdeavier

…att du nu kan köpa receptfria läkemedel hos oss.
lll#`dchjb[Vg^c\hd#XdbiZaHiZc]VbgV/%-"*+%)),,(iZa@jc\hWZg\V%-"*+%)'%&)
(I Kungsberga endast lotter)
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)VVQMVUR]SPsZLZWKS\RMR
Anni Sundqvist jobbar till vardags på förskolan Ångbåten på
Gällstaö. Hon är en tjej med en
mjuk framtoning. Men när hon
kliver upp på scen förvandlas
hon till Anni Devil, en stenhård
rocktjej som sjunger i metalbandet Hysterica.
När Anni lämnar förskolan för dagen tultar en hel skara små barn
fram till henne för att kramas hejdå.
När man träffar henne är hon också
en varm och nästan blygsam person. Det är svårt att förstå att det är
samma tjej som på scen kastar med
sitt långa svarta hår och sjunger metalrock i tjejbandet Hysterica.
– Jag går in i en roll. Samtidigt är
det lite så att det är den jag vill vara.
Inte kanske exakt så extremt, men
jag har haft väldigt stora utseendekomplex och det släpper totalt på
scen, berättar Anni.
Hon är 20 år och bor fortfarande

hemma. Hon har alltid sjungit, men
bara hemma själv.
Hennes farmor är operasångerska
och sångpedagog och har alltid uppmuntrat Anni. Men det tog tid för
Anni att våga tro på sig själv.
– Jag har alltid tänkt att jag har
väl ingenting speciellt. Jag har varit
otroligt osäker på både min röst och
det mesta. Det var först i gymnasiet
när folk blev så otroligt berörda när
jag sjöng som började jag tro att jag
hade något.
Anni valde ensemblesång i trean
på gymnasiet för att hennes kompisar tjatade.
 #  spela med lite killar i

skolan och ﬁck blodad tand. Hon
började söka band på en annonssida
på internet. Hon svarade på en annons och Bitte, gitarrist i ett metalband hörde av sig.
– Jag har alltid tyckt bäst om hårdrock och metal, men jag har egentli-

  
# &('&."&#'-"&'
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Äntligen

gen sjungit mest soul. Så jag har alltid tvivlat på att jag har kunnat klara
av att sjunga sådant.
Anni skickade röstprov och Bitte
blev jätteintresserad och bad Anni
ringa upp.
– De är ett tjejband och jag var inte
intresserad av det egentligen. Det är
lätt att det bara blir image med tjejband och inte så mycket musik. Men
vi kom jättebra överens. Så sa hon
att ”jag vet inte om du har hört talas
om oss, vi heter Hysterica”. Då blev
jag alldeles galen för jag visste precis
vilka de var och jag skrek och grät av
glädje när jag la på luren.
Egentligen behövde de en vikarie,
men nu är Anni ordinarie sångerska
i gruppen. Första spelningen var på
Sweden rock 2008 och Anni ﬁck
lära sig allt på två veckor.
– Jag var otroligt oerfaren och
hade aldrig stått på scen. Jag ljög för
bandet och sa att jag hade gjort det,
annars hade de aldrig vågat chansa.

'#!&!)' '( "(()(* '#
&# (
    "-"(( (,$$ !)"""
#'(,"" (#!!".&'('-"$#
'0 ),&'#!#&.&((')")&"'(#&
!)"#,&"'(#&*""0

Jag tvingade mig själv för jag var livrädd för scenen egentligen. Fast det
var det roligaste jag någonsin har
gjort.Idag vet bandet sanningen.
  bildades 2005. De släppte

sin första skiva 2009 och det blev
en lyckad start. De utsågs till årets
nykomling i Swedish metal awards.
De var också på Europaturné förra året i Holland, Tyskland, Belgien
och England under två veckor. De
besökte allt från stora festivaler till
små rockkrogar och ﬁck ett bra mottagande.
Det ﬁnns mycket förutfattade
meningar om hårdrocksvärlden
men när man träffar Anni undrar
man hur hård den egentligen är.
– Det är verkligen en myt för i de
ﬂesta fallen är det trevliga och väldigt ambitiösa människor. De ﬂesta
håller heller inte på med alkohol och
droger som många tror.
Vad är så speciellt med metal?
– Det är roligt att sjunga och
mycket uttrycksfullt. Man kan verkligen ta ut sin vrede och ilska och
samtidigt kunna sjunga rent och
vackert. Jag har till och med börjat
med att sjunga opera emellanåt. Det
roliga är att man kan egentligen göra
precis allting – både sjunga rent,
med dist som det heter och groul

som är ett jättedjupt röstläge som
jag bara lägger till på vissa fraser
som effekt.
När Anni pratar om att ta ut sin
vrede och ilska är det återigen svårt
att föreställa sig denna rara tjej som
ilsket vrålande. Hon skrattar över
den reﬂektionen och säger att hon
faktiskt nästan själv blir rädd när
hon ser inspelningar då hon är Anni
Devil.
En ny skiva är på gång som de,
precis som den första skivan, bekostar själva.
– Det är en investering och kostar
jättemycket. Försäljningen har gått
bra med första plattan och vi ligger
inte ute med pengar längre för den.
   tänka sig att satsa på ve-

terinärutbildning eller lärarutbildning om det nu inte gå vägen att leva
på musiken. Framtidsvisionen är
dock att komma så långt som möjligt med Hysterica och de har saker
på gång, men ingenting som är offentligt. En sak avslöjar hon i vilket
fall.
– Vi ska åka till Brasilien på turné i
december. Det ska bli jättekul, säger
Anni, en mjuk hårdrocktjej som jag
tror kommer att gå långt. 







  

är det dags att börja göra
vårfint både ute och inne!

mängder av vackra
vårblommor och lökväxter.

Hos oss hittar ni

Stiftelsen syftar till att genom stipendier till studerande ungdom stödja deras utbildning. Stipendiet är uppdelat i två delar.

Ljuvliga
Mårbacka-

Bo Rittners stipendium delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i Ekerö
kommun exempelvis som hjälp till utbildning.

pelargoner

2 för110:-

Karin och Gösta Rittners stipendiefond

Andra delen av stipendiet delas ut till någon studiebegåvad ungdom med hemvist i
Färingsös församling exempelvis som ett bidrag till utbildning.

Ord. pris 74:-/st . Gäller t.o.m. 5/4
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Information om regler för stipendiet finns på www.ekero.se
Ansökan om stipendiet eller förslag till stipendiater ska skickas/lämnas till:
Barn- och ungdomsnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö senast den 23 april 2010.
Upplysningar om stipendiet kan lämnas av Ida Malmborg ida.malmborg@ekero.se
08-560 391 49

Ekerö Vårdcentral inbjuder till
ÖPPET HUS lördag 17 april kl 11-14
Fästingsäsongen är här!
Du är välkommen att vaccinera dig

(enl gällande taxa)

Under dagen har du möjlighet att få:
● Mätning av ditt blodsocker ● Mätning av ditt blodtryck
● Kostråd ● Visning av våra lokaler
Vi bjuder på kaffe! VÄLKOMNA!
Vi har drop-in mottagning för TBE-vaccination följande torsdagar:
22/4, 6/5, 20/5, 3/6 och måndagen den 10/5 mellan kl 17-20.
Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se

Ekerö Vårdcentral informerar
Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Fax 560 375 49 Återbudstelefon 560 375 70
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)
Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se
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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

VÄLLINGBY - RÅCKSTA

Brandvägg,
vad är det?
Ring

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

Bredband,
vad ska jag
välja?
Ring

Binärdata AB
Vattenfallet
Smarta kvadrat i ljusa och luftiga bostäder. Alla
lägenheter har balkong eller uteplats. Du bor nära
gröna fina områden, trevliga promenadstråk och några
minuters promenad till tunnelbanan.
Inflyttning preliminärt från hösten/vintern 2011.
Storlek: 2 - 5 rok
Pris: 1 098 000 - 2 450 000 kr
Avgift: 2 800 - 5 100 kr
Visning: Torsdag 8/4 kl 17.00 - 18.30
Visningslokal Råcksta Gårdsväg 15
Från Råckstav. in på Råcksta Gårdsv. mitt för infarten
till Statoil, sedan skyltat.
Kontakt: Carina Lindahl
08-441 57 04
carina.lindahl@nytthemstockholm.se

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

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
Ring

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

Skydda
datorn
vid åska
Ring

Binärdata AB
www.jm.se eller mobil.jm.se

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

en äldste bland dem jag mötte var vikingen Hadske,
vars son Frösten ställde upp runstenen vid landsvägen
norr om lanthandeln till minne av sin far. Jag antar
att far och son ligger begravda en liten bit längre upp i
backen, i Nyckelbys gravfält.
Ja, i de här trakterna blir man inte förvånad om man stöter på
någon livs levande gammal viking, som kliver fram och hälsar. Den
gamle nyckelbyvikingen skulle nog försäkra att han och hans gelikar
var hyggligt folk som hellre drack en mjöd än var ute och härjade och
slog ihjäl. Fast jag är inte säker på om det är hela sanningen. Det fanns
jobb åt duktiga krigare på nära håll, det är bara roddavstånd till Birka.
Jag vandrar vidare och kommer till marken som en gång var en
vikingatida by, Tälleby – byn i talldungen. Här stöter jag på Jens,
bonden i Tälleby i mitten av 1400-talet som gett upphov till en
notering i skrifterna från den tiden. Antagligen är han den ende
bonden i den långsmala by som sträcker sig från Norrsundet till
Långtarmen. Tyvärr är utsikterna små att stöta på den som ägde byn
ett hundratal år senare, ingen mindre än själve Gustav Vasa. Synd att
kungen antagligen aldrig satte sin fot där, för det är på hans marker
min enkla stuga ligger, men jag kallar i alla fall vägen för Vasagatan.
Bonden i Tälleby fick inleverera arrendet räknat i ”kungshästar”,
som inte var några hästar utan ett sätt att mäta penningars värde. När
jag ser traktens hästar tänker jag på dem som kungshästar.
Tydligen var det ganska fint
att vara bonde i just den byn, ty
en efterföljare till Jens var bonden
Staffan i Tälleby och honom hittar
jag sittande i bänk nummer fyra i
kyrkans bänklängd från slutet av
1600-talet, långt fram bland fint
folk, granne med bönderna på
Ekebyhof och Menhammar.
Jag glömde visst att nämna
en känd krigare som jag såg genom fönstret på hans vagn som nyss
svängde av från Ekerövägen ner mot Helgö. Jag fick en skymt av
den pampigt klädde soldaten – Lars Kagg, greve, militär, riksråd och
fältmarskalk, deltagare i trettioåriga kriget, bland annat slaget vid
Olendorff 1633. Och ägare till Kaggeholm.
Litet senare, i mitten av 1670-talet, möter jag en annan kändis,
Erik Lindschöld, ursprungligen son till en smed, som har gjort
märklig karriär i dåtidens samhälle, poet, universitetsutbildad,
slutligen greve och kungligt råd hos Karl XI. Han har förvärvat tre
byar på Ekerön, Stav, Trönninge och Tälleby. Av byarna har han
skapat sitt gods Stavsund. Där lär han ha ägnat sig åt bland annat
psalmdiktning.
Kung Karl XI älskade ju att rida så det var nog honom med följe
jag såg spränga fram över en lerig väg för att vika av ner till Stavsund.
Vad gör han där? Jo, kungen har gett Lindschöld sparken, men
ångrat sig. Nyfiken som jag är smyger jag efter och hör hur kungen
dundrar in till sin gamle rådgivare som sitter vid skrivbordet, välter
bläckhornet över pappren och säger åt honom att han behövs för
viktigare ändamål. En skröna, kanske, men en bra historia att berätta
när man har gäster på torpet.
Sist i raden av personligheter som jag lyfter på mössan för är
känd som ”Klinckan”. Skulle Axel Klinckowström levat i dag,
hade man nog sett honom i teve och tidningar varannan dag. Ett
lokalt universalgeni, zoolog som hade sitt berömda ”snillegryt” på
Stavsund. Förutom att undervisa och forska i zoologi hann Klinckan
med att skriva detektivromaner, äventyrsromaner, göra forskningsresor, fotografera, döma taxar på hundutställningar.
Men hans snillegryt stod tomt när jag för många år sedan fick kika
in genom dörren. Och såna personligheter dyker nog inte upp mer.

9\id[Xde
jfdmXi`k`
d`eXkiXbk\i

AXeDXcdjk\[k

McbfdeXd\[Y`[iX^k`ccBfclde\e
D\[[\em`ccDEjbXgX\ece^i\]fid]ide\efZ_`ekipZb#
jfde[me[`^km`j`ek\Y\_m\imXiX[X^jXbkl\ccX#d\ejfd
[fZb_XijkXibXebepke`e^k`ccDcXiXieX%8kkDEglYc`Z\iXi\kk
`ec^^`bfclde\eY\kp[\i`ek\Xkki\[Xbk`fe\ejkcc\ij`^YXbfd
[\j`bk\ijfd[i]iXd]ij%@eki\jj\iX[6@eeXe[l]XkkXig\eeXe
d\acXbfclde\e7dXcXifXieXjep_\k\i\cc\ii`e^'/$,-'*,-''%

Mäklarhuset Ekerö
3OPHIA ±KERMAN         s
*OHAN 3IÚNËS         s
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO s

D R AG N I N G
i almanackslotteriet
Grattis! Du som har nr 0003 på
din almanacka är välkommen till
oss för att hämta ditt pris!

Villatomt Färingsö - Väntholmen

Villatomt Färingsö - Stenhamra

UTGÅNGSPRIS: 895 000 kr
AREA: 1 776 kvm
ADRESS: Björkviksvägen 61

UTGÅNGSPRIS: 1 100 000 kr
AREA: 765 kvm
ADRESS: Penselgränd 13 B

MÄKLARENS BESKRIVNING: Plan lättbyggd tomt
MED LANTLIGT LËGE OCH VISS SJÚUTSIKT 4REVLIG MILJÚ
MED vBULLERBYKËNSLAv "YGGRËTT I OMRÍDE UTANFÚR
DETALJPLAN ËR NORMALT   KVM %LSKÍP lNNS VID
TOMTGRËNS INlLTRATIONSBËDD FÚR AVLOPP ANLAGD

Blev du utan almanacka?
Ring oss så skickar vi en!
Nästa dragning: 26 april

MÄKLARENS BESKRIVNING: Lättbyggd och byggklar
tomt centralt i Stenhamra med avskilt läge vid
ÍTERVËNDSVËG I BARNVËNLIGT OMRÍDE +OMMUNALT
6! VID TOMTGRËNS "YGGRËTT  KVM BYGGNADSYTA
BOTTENPLAN SAMT GARAGEFÚRRÍD OM  KVM
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Nybyggnation Färingsö - Stenhamra

Enplansvilla Färingsö - Stenhamra

PRIS: 2 980 000 kr/3 480 000 kr
BOAREA:  KVM KVM
TOMTAREA: 801 kvm
ADRESS: Penselgränd 16 C

UTGÅNGSPRIS: 2 600 000 kr
BOAREA: 131 kvm
TOMTAREA: 608 kvm
ADRESS: Vetevägen 11

MÄKLARENS BESKRIVNING: Mycket eftertraktat
ENPLANSHUS MED GARAGE "ËSTA LËGET I %KNËS PÍ
vLUGNA GATANv NËRMAST BÍTHAMN OCH STRÚVOMRÍDE
4REVLIG PLAN TRËDGÍRDSTOMT MED OGENERAT LËGE MOT
ALLMËNNING 4EGELFASAD STORT TRËDËCK OCH OGENERAD
ATRIUMGÍRD
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MÄKLARENS BESKRIVNING: Nytt och mycket energisnålt hus som klarar de nya energireglerna med en
SÍ LÍG FÚRBRUKNING SOM  KWHKVM OCH ÍR +ÚPAREN
VËLJER SJËLV INREDD  OINREDD ÚVERVÍNING #ENTRALT OCH
lugnt mitt i Stenhamra med närhet till affär, skolor
OCH STRÚVOMRÍDE
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Välkommen till Mäklarhuset på Ekerö
Johan Siönäs och Sophia Åkerman
Telefon 08-560 446 63
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Komplett däckservice
med däckhotell
Personbil – Lastbil – MC – ATV

Sommardäck till containernetton
GOOD YEAR

DURO

UNIROYAL

195/65-15 Efficiant Grip ........... 635:-

175/65-14 .................................. 390:-

195/65-15 Rainexpert............... 615:5:-

205/55-16V Efficiant Grip......... 795:-

185/65-15 .................................. 479:-

205/55-16 Rainexpert............... 745:5:-

225/45-17W Efficiant Grip ........ 125:-

195/65-15 .................................. 445:-

225/45-17 Rainsport ............... 1060:0:-

225/40-18W Efficiant Grip ...... 1275:-

205/55-16 .................................. 548:-

5:225/40-18 Rainsport ............... 1295:-

225/40-18 .................................. 804:-

CONTINENTAL
195/65-15H Eco 3 ..................... 674:-

PIRELLI

195/60-15H Prem.Cont 2 .......... 758:-

185/60-14 P3000 ...................... 450:-

205/55-16W Sport Contact2..... 859:-

185/65-15 P400A ...................... 550:-

205/60-16H Prem.Contact2.... 1072:-

195/65-15 (Courier) .................. 550:-

08-560 32610

www.gusondack.se

Adress: Bryggavägen 106

Samtliga priser inkl moms
och miljöavgift.
Montering tillkommer.

225/45-17

HANKOOK
H725

675:-
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Lokal melodifestival
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Redan utanför kapellet vid
Kaggeholms
folkhögskola
på Helgö hörs medryckande
musik. Repetitionerna pågår
för fullt inför den årliga melodifestivalen på skolan. För
sjätte året i rad blir det melodifestival där allmänheten är
inbjuden.
Det är musiklinjens elever
som deltar, där det sammanlagt går 21 personer i årskurs
ett och två.

Två elgitarrer, en trombon,
trummor och piano ackompanjerar Alexander Grönlund och Paulina Palmgren
vid mikrofonerna. Hon går
andra året på musiklinjen
och är redan veteran i sammanhanget. Förra året vann
hon dessutom festivalen.
– Det känns som att jag kan
sänka ambitionsnivån lite nu
när jag redan har vunnit, säger Paulina Palmgren.
När det gäller den ”riktiga”
melodifestivalen är intresset ganska ljummet. Paulina
Palmgren har varit en stor
anhängare, men tycker att
det mer och mer är samma
låtskrivare och att det oftast
inte är vanligt folk som får
komma fram.

Bandet repar låten ”Dont
you know” som är skriven av
Isaac Jonsson, förstaårs-elev
på musiklinjen. Han sjunger
också ledarstämman i låten.
– Det är faktiskt den första
låten jag skrivit någonsin.
Det har varit en extra sporre
att skriva till festivalen, säger
han.
Isaac Jonsson är inte någon
melodifestivalanhängare,
men i det här fallet blir det en
helt annan sak.
– Här blir det mer internt
och det är väldigt kul för oss
som har skrivit låtar, säger
han.
Hela skolan är engagerad
i festivalen och veckan före
har de haft en projektvecka
då musik-, dans-, journalis-

tik- och TV-linjerna deltar.
TV-linjen sänder det hela direkt på web-TV och ordnar
scenljus och ljud. Danslinjen medverkar och dansar
till låtarna och de allmänna
linjerna ordnar det praktiska
runt omkring.
Journalistiklinjen
håller
presskonferens och fungerar
också som skvallerpress.
– De försöker få fram alla
skandaler, berättar Isaac Jonsson.
Till festivalen har också
alla på skolan haft chansen att
lämna in sina låtar. I år kommer samtliga bidrag från musiklinjen. Variationen är bred
vad gäller genrer och det blir
allt från ballader till pop. Åtta
bidrag tävlar.
Festivalen kommer att
äga rum den 30 mars i gymnastiksalen på Kaggeholms
folkhögskola. Allmänheten
är välkommen och kommer
också att rösta fram vinnaren.
Efter showen blir det ﬁkapaus då publiken får fylla i en
blankett med sin röst.
– Förra året slogs man av
att det var så nära det verkliga. Alla tar det på allvar. Det
är ett enormt grupparbete,
säger Julia Ivansson, andraårs-elev på musiklinjen och
trummis och vokalist i årets
festival.
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Ruth Segerberg och Katrina
Hedén har frilansat som
sångerskor individuellt under
många år, främst med kyrkooch romanskonserter.
– Vi vill sprida romanssången och bevara den. Vi försöker
hitta nya sätt att framföra musiken på, berättar Ruth Segerberg.
Utöver sången och musiken
gestaltar de med både rekvisita och koreograﬁ. Det är inte
danser direkt, utan snarare rörelser till musiken för att göra
det mer visuellt.

 

– De som inte är vana att gå
på konserter vill oftast att det
händer någonting mer på scen,
säger Ruth Segerberg.
På långfredagen framför de
Pergolesis Stabat Mater i Ekebyhovskyrkan.
Stabat Mater var från början
en rimbön från 1200-talet och
handlar om Marias lidande.
Texten har tonsatts av många
kompositörer. En av dem var
den italienske kompositören
Giovanni Pergoles som föddes
för 300 år sedan.
– Pergolesis musik och just
Stabat Mater är fantastiskt bra.
Vi har arbetat fram ett sceniskt
framträdande som ska beröra
för att ge liv år berättelsen så att
det inte bara är musik och sång.
Med scenograﬁ, rekvisita,
dramatiseringar och koreograﬁ ackompanjeras Ruth Segerberg och Katrina Hedéns av
Kerstin Baldwin på orgel.

 

 !

Det kommunala uppdraget - årsredovisning 2009
Bästa Ekeröbo,
Jag har å kommunstyrelsens vägnar glädjen att meddela dig att årsbokslutet för 2009 visar
på ett positivt resultat om 26,5 miljoner kronor. Återigen visar resultatet att kommunen både
stärker sitt egna kapital och uppfyller balanskravet tack vare en ansvarsfullt skött ekonomi.
Vår kommun är en barnrik kommun som växer så det knakar och vi befinner oss i en tid av
många stora och viktiga beslut. Människor och företag flyttar hit tack vare lugnet, naturen,
närheten till storstaden och utbudet av kultur. Här pågår spännande projekt med bland
annat nytt badhus, fler äldreboenden, ny färjeförbindelse, Förbifart Stockholm och utbyggnad
av Ekerö och Stenhamra centrum.
Ekerö kommuns ekonomi är stark, särskilt med tanke på att det har varit ett ekonomiskt
turbulent år under rådande lågkonjunktur. Det har naturligtvis även påverkat Ekerö men tack
vare att kommunen i grunden är välskött kan vi satsa på välfärdens kärna och det som
verkligen behövs, till exempel fortsätta vår satsning att bli en av de tio bästa skolkommunerna
och att rusta upp skolor och förskolor.
Vi ska möta framtiden med ordning och reda i kommunens finanser för att kunna fullgöra det
kommunala uppdraget och upprätthålla den goda kvalitet vi har i våra verksamheter.
Det är en ansvarsfull utmaning för mig och kommunstyrelsen som känns angelägen och
stimulerande att tillmötesgå Ekeröbornas krav på god kvalitet och service i våra verksamheter.

Peter Carpelan (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

MÄLARÖARNAS NYHETER  29 MARS 2010
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Boken är en bönbok och utgiven på Verbum förlag. Tanken är att den ska vara ett stöd
för den egna andakten och
den rymmer böner för morgon och kväll, vardag och fest
och för såväl ljusa som mörka
stunder.
”Jag har bett aftonbön så

"  )' "
$ #   #!"$

länge jag kan minnas. Den
bönen påverkades tidigt av

det jag upplevde omkring
mig. Krigsåren präglade min
familj” skriver Drottning Silvia i förordet.
Bönboken innehåller drygt
hundra böner. Många är välkända men en stor del är nyskrivna. Bland författarna
ﬁnns Caroline Krook, Dag
Hammarskjöld, KG Hammar
och Ulf Nilsson.
Tio kronor av varje såld
bok går till stöd för utsatta
barn genom Svenska kyrkan.

 &
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Det är Ekerö-Munsö hembygdsförening som arrangerar
denna kväll som går under titeln ”Bokskatter om vår hembygd”.
Bibliotekarierna Britt Majgren och Åsa Sjöberg presenterar ett urval av vår hembygds

unika bildarkiv. I bibliotekets
hembygdshylla ﬁnns kuriosa
om lite olika saker från Mälaröarnas historia.
– Vill man veta något om
de 52 handelsträdgårdar som
fanns på Mälaröarna på 30-talet eller få glimtar ur Älvnäs
historia eller något om varför det ligger en rishög längs
Ekerövägen nära nerfarten till
Ekerö kyrka som kallas Fantans hög historia, så är man
välkommen att ta del av den
litteratur som vi kommer att
prata om i programmet Bokskatter om vår hembygd, berättar biblotikarie Åsa Sjöberg.
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SVÄMMAR DET ÖVER?
Idealisk för att kontinuerligt pumpa läns där
det finns risk för ojämn tillrinning över en
längre tid. Anslut spänning och avloppsslang, sänk ner och den sköter sig själv!

Einhell
8
B G - S P 2 76
p
D r ä nk p u m

"

.
.800 liter/tim
Kapacitet: 6
tk
e
ff
E
jup: 5 m.
Ma x sänkd
.
W
70
:2
förbrukning

Utrustad med automatisk
flottörbrytare. Pumpdelar av
rostfritt stål. Hölje av slagtålig
plast. Klarar smutsvatten. Max
partikeldiameter: 3 mm.

DAGS...
Den som är nyﬁken på allt
detta är välkommen till biblioteket i Ekerö centrum den 30
mars klockan 19.




...att fräscha upp terrassgolv och
plattgångar. Att få bort vinterns
smuts och avlagringar.
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Bli en nöjd
IVT kund du också

: 125 bar
Pumpttryck
0W, Vik t: 9kg
Effek t: 1.80

Fordonsborste, altantvätt, 15 m
avloppsrensare, skummunstycke,
tvättmunstycke ingår!

Tur tle
E x t r em e

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

Alltid den senaste spetstekniken

Komplett program

Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Trygga försäkringar

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

Bra för miljön

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Nöjd-Kund-Garanti

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

www.ivt.se

ETT BREV
BETYDER SÅ
MYCKET...
Stadig och stabil
postlåda från MEFA.
Finns i flera färger och
modeller, plåt eller plast

ÄVEN TILL BILEN...
Turtle Extreme avfettningsmedel i gel-form.
Löser salt, tjära, asfalt.
Skonsam mot lacken, elak
mot vägsmutsen.

från

 "
Alla priser är inkl. moms och gäller
t.o.m 10/4-10 eller så länge lagret räcker.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby
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Hjärtat klappar för katter
te också att jag hade en förmåga att
få skygga katter att bli tillgivna.
Under tiden hon arbetstränade
hade hon jourhem för katter i väntan på nya hem och ﬁck ta hand om
både små kattungar som behövde
ﬂaskmatning dygnet runt och rädda
katter som behövde mycket kärlek
och en varsam hand. Hon minns
dem alla och berättar om vilka särskilda kännetecken de haft.

BXkk\e:_\p\ee\iJfg_`\Dcc\i^i\ej\^\efZ__acg\i_\ee\XkkkX_Xe[fd[\bXkk\ijfdbfdd\ik`ccbXkk_\dd\k%
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Sophie Möllergrens hjärta har
alltid klappat extra hårt för katter. Stora som små, egna eller
hemlösa, kelsjuka likväl som
skygga. Till slut bestämde hon
sig för att öppna sitt hem för
dem som inte har någonstans att
ta vägen.
Ingen kan tro att det döljer sig en liten kattkoloni bakom den roströda
ytterdörren på Ekuddsvägen. Inte
ens när dörren öppnats ﬁnns det
några tecken som avslöjar. Här doftar lika fräscht som i vilken lägenhet
som helst, katthåren är nog ﬂer i ett
hem med bara en katt och den kattunge som kommer skuttande och
vill hälsa skvallrar inte om att här
ﬁnns ett helt gäng till. Så småningom, när man låter blicken löpa, ser
man dock att det ligger pälsklädda
krabater och njuter av den första
vårsolen lite här och var. Vid köksbordet kommer ytterligare några

fram en efter en och hälsar och de
som vågar sig upp på bordet vill gärna ha en smakbit av sockerkakan.
– De är mina familjemedlemmar
och jag kallar dem för ”barnen”. Jag
vill att de ska känna sig välkomna
och håller inte på med en massa regler. Vill de ligga i garderoben så får
de det, och ibland händer det att jag
har fyra katter i sängen när jag sover,
berättar Sophie.
Sedan i november driver hon
katthem hemma i sin egen lägenhet.
Förutom två egna så har hon plats
för de nio katter som lagen föreskriver att man får ha i ett privat hem.
De allra ﬂesta är omplaceringskatter
som ägarna av en eller annan anledning inte längre kan behålla, men
även ett par förvildade hittekatter
har fått en tillfällig bostad hos Sophie i väntan på ett mer permanent
hem. Så snart en katt ﬂyttar vidare
så öppnar hon dörren för en ny.
– Jag får in katter från hela Stock-

holmsområdet. Oftast är det allergier som är anledningen till att
katterna inte kan vara kvar. Ibland
misstänker man att det kanske inte
är det egentliga skälet, men jag tycker inte att det spelar någon roll vad
skälet är, det kan ju vara jobbigt av
många andra anledningar.

De ﬂesta katter som passerar Sophies hem får nya ägare genom annonser på Blocket, hemsidan och
den Facebookgrupp som hon administrerar. Hon blir lika glad varenda
gång hon lyckas ordna ett hem åt
någon, men sörjer även att behöva
skiljas från sina nyvunna vänner.
Själv säger hon att hon har ”för
mycket känslor” och likväl som hon
har ett skratt som är stort och ligger
nära till hands, har det rullat åtskilliga tårar på hennes kinder sedan hon
drog igång sin verksamhet.
– Jag har gråtit med dem som lämnat katter här och jag är också jätteledsen varje gång någon ﬂyttar till
ett nytt hem. Men det positiva väger
upp och jag har ofta telefon- och
mejlkontakt länge med dem som
köpt katter av mig.
Ekonomin är inte helt lätt att få
ihop. Veterinärräkningar för kastreringar och vaccineringar är höga och
det går åt stora mängder kattmat och
kattsand till nio katter. Att lämna en
katt för omplacering kostar mellan 1
200 kronor och 1 800 kronor, beroende på om katten är vaccinerad och
kastrerad. Att köpa en katt kostar
900 kronor. Alla dessa pengar går
oavkortat till katternas eget konto
och betalar för veterinärvård, mat
och sand. Sophie har försökt att hitta
sponsorer, men har ännu endast lyckats förhandla sig till en viss rabatt hos
en djuraffär och ett par veterinärer.

Allt började när Sophie redan som
barn släpade hem katter till föräldrahemmet så snart hon ﬁck chansen. Sedan har ett stort antal katter
passerat genom hennes hem. En del
har hon själv tagit hem och andra
har kommit till henne på eget initiativ. När hon sedan skulle börja arbetsträna för ett år sedan, efter att ha
drabbats av en utmattningsdepression, ordnade hon en plats på Kattstallet i Åkeshov där upp emot 800
katter får nya hem varje år.
– Jag lärde mig otroligt mycket om
katter när jag var där och träffade
fantastiska människor. Jag upptäck-

– Den enda större hjälp jag fått var
från en kvinna som ringde mig strax
före jul och sedan kom och lämnade stora påsar med kattmat och
kattsand. Hon ville inte tala om sitt
namn, ”Kalla mig Angel” sa hon.
Sophie har inget körkort och det
blir många turer fram och tillbaka
till centrum med den gamla barnvagnen för att få hem säckar med
mat och sand.
– Vissa tycker nog att jag är galen, medan andra säger att det passar mig som handen i handsken. Jag
har egentligen inget annat liv än det
som kretsar kring katterna.
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Nu söker hon jobb och den tid som
blir över går i stort sett oavkortat till
katterna. Dels behöver de mycket
omvårdnad, men det tar även ett
antal timmar om dagen att rensa
kattlådor, skura golv och hålla rent
för att hålla hygienen på toppnivå.
Glädjen från jobbet med katthemmet har gett Sophie mersmak och
hon skulle även vilja låta ﬂer få uppleva den tillfredsställelse det ger att
få vara med katterna och hitta nya
hem åt dem.
– Den största drömmen är att
öppna ett stort katthem härute på
Mälaröarna, som skulle kunna få
stöd av kommunen. Jag tror att det
ﬁnns många äldre och arbetslösa
som skulle må bra av att hjälpa till
med verksamheten för att få något
att göra.
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ta hand om din hud!

...med produkter och behandlingar som ger verkliga resultat!

Minibehandling 30 min.
inkl. Exuviance startkit
med 7 produkter
(räcker 2-3 veckor)

pi!

Din hud behöver också tera
Komplett ansikts
behandling inkl

NU 355kr
Gäller tills lagret tar slut dock senast 10 maj-2010

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

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

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

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

Pris per behandling 500 kr
(brynskulptering med färg ingår)
gäller t.om. april 2010
560 406 00
info@salongstorabla.se
www.salongstorabla.se

20%

rabatt på alla
våra tapeter
28 mars till
3 april!

TAPETFROSSA!
     

Kom till vår butik! Här blommar redan vårkänslorna på alla nya tapeter i
vackra färger och mönster. Vi har byggt ut vår tapetavdelning och har nu
tapeter för alla smaker och stilar. Eller vad sägs om tapeter från Midbec,
InTrade, Esprit, Ralf Lauren, Sandberg, Designers Guild, Eco- och Boråstapeter, Paint Art, Duro, Casadeco. Passa på! Just nu har vi 20 % på alla
tapeter. Välkommen in för idéer och inspiration!

C

Här ﬁnns

RA L P H

vi!

L AU R E N
www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.

Inspiration  Tips  Trender      Kunskap        Tips                

NYHET!
Marqués de Cáceres Rosado

Tre vinproﬁler från
Medelhavet och en
från Mälaröarna.
– Många tror att rosévin är en blandning av rött och vitt vin. Så är det vanligtvis
inte alls – ett bra rosévin görs av enbart blå druvor. Men till skillnad från när man
gör rött vin, låter man skalen bara vara med i jäsningen under något dygn – sen
silar man bort dem, säger Arne Skog, vd och ägare av Domaine Wines och även
Ekeröbo sedan 1994.
– Roséviner är väldigt allround och passar ofta bra som både aperitif och till mat.
Vårnyheten Marqués de Cáceres är ett bra exempel. Servera det riktigt svalt som
fördrink eller till en buffé. Men prova också till en grillad köttbit med fräscha tillbehör. Eller kanske till en bit grillad eller rökt lax? Där kan även vita Canaletto Chardonnay Verdeca vara ett bra alternativ. Och vill du hellre ha rödvin till din grillade
ﬂäskkarré är Viña Albali Reserva ett mjukt, men smakrikt val, avslutar Arne.

2004 Viña Albali Reserva. Pris: 69 kr. Varunr : 22674. 13% vol.
2008 Canaletto Chardonnay Verdeca. Pris: 69 kr. Varunr : 32436. 13% vol.
2009 Marqués de Cáceres Rosado. Pris: 75 kr. Varunr : 2755. 13,5% vol.
SAMTLIGA VINER FINNS PÅ SYSTEMBOLAGET PÅ EKERÖ

D O M A I N E W I N E S A B. TEL 08- 546 107 00. WWW. DO MAINE. S E

Barn som får alkohol hemma dricker sig
berusade oftare än andra barn.
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Förskolan Första steget söker en barnskötare
Vi söker dig som har barnskötarutbildning och helst
minst 5 års erfarenhet av arbete på förskola eller i
barnomsorgen.
- Tycker du om att arbeta i grupp?
- Har du väl utvecklad kommunikativ förmåga?
- Talar och förstår du bra det svenska språket?
- Har du stor initiativförmåga
- Tycker du om att prova nya idéer och ser du
möjligheterna före hindren?
Ser du detta som en möjlighet till en spännande ny
utmaning, då kan du vara rätt person för oss!
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 26 april och skickas
skriftligen, märkt “arbetsansökan” till info@1steget.se
eller
Box 136, 178 22 Ekerö.
Vi är under uppbyggnad och startar HT 2010.
Väl mött Anna

Jessica

R

16 augusti öppnar Första steget sin nya förskola i
Nyckelby, som riktar sig till barn från 1-5 år.
Första steget är en hälsoförskola som fokuserar på
kost, lek och rörelse.
Nu kan du som förälder logga in i kommunsystemet
Dexter och ställa ditt barn i kö.
Gå in på www.1steget.se för mer information!
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Ny förskola i Nyckelby
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AC - service

&ÚRNYA DIN TRËDGÍRD OCH DITT BOENDE
/M OCH TILLBYGGNAD
.YBYGGNAD
"YGGLOV
4RËDGÍRDSDESIGN
2ÍDGIVNING

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

Påskbuffé

*AG SKAPAR EN VACKER HELHET AV DIN INNE OCH UTEMILJÚ

kl 12-18
Långfredag, påskdagen, annandag påsk
Ordinarie öppettider:
Lunch måndag-fredag kl. 10.00-14.30
Brunch lördag-söndag kl. 12.00-16.00

-ARIA (ÚRNELL ARKITEKT 3!2-3!
   MARIA ARTEMIANU WWWARTEMIANU

Tel. 560 330 25 l www.nykrog.se l Träkvista
Fantholmsvägen in till höger vid Ekerö båtklubb

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 18 april
kl 14.00-17.00

SFÖ

RBU

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Har ni något ni vill fira?
Kontakta oss så hjälper vi
er att ordna en trevlig fest.
Vi öppnar upp kvällstid för
sällskap från 10-40 personer alternativt catering
hem till er om så önskas.

Handtvätt • Polering
Lackförsegling • AC-service
4ELEFON     s (AMMARKVARNSVËGEN  s 3KÍ
WWWEKEROBILSKADECENTERCOM

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.
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För den som vill roa sig i vårsolen håller Färingsö kooperativa kvinnogille vårsoaré i
Färentuna Folkets hus med
omväxlande program för
hela familjen. Där ﬁnns både
kaffeservering, lotterier och
tombola till förströelse.
En heldagskurs i kemisk
ogräsbekämpning anordans
av Stockholms läns och
stads hushållningssällskap.
Bland annat kan man då
höra statsagronom Birger
Granström berätta om vilka
preparat som kan användas
till olika grödor.
Badsugna barn i Hilleshög
kan se fram emot att få gå
i simskola till sommaren.
Färingsö kommun ligger i
förhandling med markägaren
till Hilleshögs brygga om att
driva kommunal simskola
där. Redan är ett 15-tal barn
anmälda.
Kiosken vid Träkvista torg
öppnas dessutom den 1 april,

ett vårtecken så gott som
något.
Annonserna om att
”sommarnöje önskas hyra”
vittnar också om att många
längtar ut på landet när
dagarna blir ljusare.
Fly storstaden verkar också
ett stort antal folkskollärare
vilja göra. Inte mindre än
trettiotvå stycken från hela
landet anmäler sitt intresse
till den lediga lärartjänsten
på Adelsö. Ingen av dessa är
från Mälaröarna, men ﬂera
kommer från större tätorter.
Någon förklarar sin ansökan
med att han vill ”ﬂy undan
storstaden och dess bullriga
skolor och de besvärliga
disciplinproblemen”.
– Antalet ansökningar till
adelsötjänsten är förvånansvärt många. Men få lärartjänster i landet kan väl locka
med så många fördelar som
just denna anställning: möjligheten att få tjänstebostad,
traktens vackraste natur och
närheten till Stockholm,
säger rektor G Nermo.
Innan vintermörkret
ger vika för ljusare kvällar går även en spektakulär
tilldragelse av stapeln. Vid
en realistisk brandövning
vid Husby sandtag på Munsö
får Ekerös brandkårer pröva

Vi har tapeterna!

sina färdigheter. Det gamla
rensnings- och sorteringsverket, en träbyggnad på 40
meter i fyrkant och 12 meter
högt brinner som fnöske vid
övningstillfället. ”Hettan
blir enorm, släckningsarbetet glödhett och skådespelet
storartat. Gnistorna lyser
som stjärnor på snön i den
mörka kvällen. Ingen Hollywoodbrand kan överträffa
effekten. Flammorna kastas
mot höjden, takstolarna
brister och väggarna rasar.
Brandkårerna på Ekerö,
Adelsö, Munsö, Träkvista
och Drottningholm klarar
sin uppgift med glans”
rapporterar Mälaröarnas
Nyheter.
Vid en däremot helt
oplanerad brand brinner en
sommarstuga ner i Alviken
på Adelsö. ”Det är uppenbart
att branden har vållats av
inkräktare. Man såg fotspår
i snön som ledde till stugan
och steg som avslöjade att
någon springande har begett
sig därifrån” skriver Mälaröarnas Nyheter. Ägaren
uppges ha ägt sommarhuset
under fem år och lagt ner ett
oerhört arbete både på huset
och på tomten.

DESIGNERS GUILD

COLEFAX and FOWLER

Sanderson

Villa Nova

EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14
Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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Ett dubbelspel i stiftet
Den svenska kyrkan äger förmögenheter i skog, jordbruksmark
och värdepapper. Stockholms
stifts andel är cirka 700 miljoner.
Dessa så kallade prästlönetillgångar
förvaltades fram till 1 januari 2010 av
en Egendomsnämnd som bestod av
valda politiker ur Stiftsfullmäktige, 9
ordinarie och 9 suppleanter. Reglerna
för hur egendomen ska förvaltas ﬁnns
i häftet ”Gudslånet – prästlönetillgångar i Svenska Kyrkan”.
Det ligger en fara i att ge en liten
grupp människor stor makt över stora
värden. Det inser ärkebiskop Wejryd,
som i ”Gudslånet” uttrycker faran så
här: ”En kyrka bör se på sina samlade
tillgångar som lån från Gud, att förvalta, bruka och bevara. Detta borde
leda till långsiktighet och ödmjukhet. Det förstärker också det etiska
ansvaret förknippat med ägande. Men
faktum är att om inte tillräckligt många

påminner om ansvaret, både utanför
och innanför Svenska kyrkan, så ﬁnns
risken att man nöjer sig med det som
är mindre bra”.
Stiftets Egendomsnämnd har inte
klarat detta uppdrag utan har sagt upp
arrendatorerna av Lovö prästgård,
familjen Rydström, för att sälja gården.
Tom och Elizabeth Rydström övertog prästgårdsarrendet 1984 och driver
gården ekologiskt som mjölkgård
sedan 1987. Den är Stockholms stifts
enda ekologiska lantbruk. Dottern Elin
är ordförande i Föreningen Ekologiska
Lantbrukarna. Gården tar emot elever
från Stockholms skolor för att lära
dem vad ekologiskt jordbruk innebär
och hur mjölk och mjölkprodukter
kommer till, cirka 6000 elever per år
och 3-4 dagar i veckan. Lovö prästgård borde vara en förebild för stiftets
övriga lantbruk. Här brukas jorden just
på det sätt som beskrivs i ”Gudslånet”
och som ärkebiskop Wejryd menar.

Stiftets Egendomsnämnd har agerat
mot familjen Rydström som storgodsägarna kunde göra före demokratins genombrott i Sverige. Då behövdes inga sakskäl. Den nakna makten
talade. Och det gör den fortfarande.
Lovö Hembygdsförening har
agerat för familjen Rydström och
fått stöd av före detta biskopen
Caroline Krook, som utan verkan
vädjade till Egendomsnämnden
att ändra sitt beslut. Men våra
påtryckningar har resulterat i att
hela Egendomsnämnden avsatts
och från årsskiftet ersatts med ett
Egendomsutskott under stiftstyrelsen, som fortsättningsvis kan
kontrollera att utskottets beslut följer
”Gudslånets” regler och Svenska
kyrkans etiska grundsyn. Jag har fått
positiva signaler från stiftsstyrelsens
jurist. Det kommer inte att bli någon
försäljning.
Ordföranden, Inger Olsson-
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Känns det tryggt att Ekerö
kommun – Kulturens övärld
med två världsarv – har ett
kommunalråd med så stor
sakkunskap och bred erfarenhet inom internationella
kulturarvsfrågor att han utan
vidare kan avfärda farhågor
uttalade av nationell och
internationell kulturarvsexpertis som ”rent nonsens”?
Kommunen informerar
inte om vad ett eventuellt
byggande av Förbifarten
innebär för framkomligheten
på väg 261, dels under byggtiden men även i driftskedet.
Ett totalt traﬁkkaos väntar!
Två rondeller, ytterligare

¢¢
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missade middagstiden
hos bekanta när de
istället assisterade mig
när jag fått punktering
längs Färingsövägen.
Jag är så tacksam för er
hjälp! Det var mörkt
och jag var mycket villrådig då jag inte på egen
hand ﬁck bort bultarna.
Tack vare era kunde jag
fortsätta min färd en
stund senare. Ledsen
att ni kom för sent till
er bjudning!
Cfl`j\
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Vintern har varit lång och kall
för alla kommunens invånare,
så även för de vilda djuren som
till och med har tvingats till
att söka sin föda på nya ställen.
Tre älgar, en tjur med ko och
kalv sökte sig in till Stenhamra
och villaträdgårdarnas äpplen
och buskar. Dessa älgar blev

med tiden mindre rädda för
människor och upplevdes
som aggressiva och hotfulla.
Det är naturligt att människan
reagerar med rädsla inför ett
så kraftfullt djur som vi heller
inte är vana att ha så nära
inpå. Det händer att polisen
beordrar ”skyddsjakt” i det
fall en älg uppträder hotfullt,
i många fall handlar det om

gamla, sjuka och orkeslösa
älgar. Polisen gav i uppdrag
till Ekerö kommuns jaktlag
att avliva, till en början kon
och hennes kalv. Avlivningen
genomfördes och det visade
sig att kon var dräktig och bar
på två foster. Frågan som kvarstår är om avlivningen verkligen var nödvändig? Gjordes
en ordentlig utredning och

M^)-(ÆepX<jj`e^\c\[\e
¢¢¢¢

Blomberg, ﬁnns emellertid kvar från
Egendomsnämnden och hon har inte
gett upp. Med hjälp av en känd advokat
försöker hon fortfarande sälja gården,
alternativt skrämma Rydströms med
ett astronomiskt arrendebelopp och
hävdar att Egendomsnämndens beslut
från innan dess upplösning fortfarande gäller! Hembygdsföreningen
har i skrivelse till den nya biskopen,
Eva Brunne, krävt att Stockholms stift
upphör med sitt dubbelspel!
Den 26 april kommer en avgörande
arrendenämndsförhandling att äga
rum i Lovö Klockargård. De som vill
ha kvar det ekologiska lantbruket på
prästgårdsarrendet kan komma till
Klockargården och stötta familjen
Rydström. Domstolsförhandlingar är
enligt grundlagen offentliga. Det är en
viktig del av demokratin.

traﬁk från Västerort tillkommer på den redan idag överbelastade vägsträckan mot
Brommaplan.
Förbifartens traﬁkplats på
Lovö har huvudsakligen presenterats som en lösning för
traﬁkproblemen för mälaröborna. Nu säger Vägverket
att traﬁkplatsen också måste
serva Bromma/Västerort
fullt ut och att den ska fungera som en infart/utfart för
Stockholm, för att avlasta
övriga delar av vägnätet. Det
är helt oacceptabelt att Lovö
med sitt världsarv plötsligt
har blivit en central punkt
för att lösa delar av regionens traﬁkproblem, man
ﬂyttar problematiken från

prövades några alternativ?
Färingsö jaktlag planerade
att genom fyrverkeripjäser
och snöskoter först försöka
skrämma bort älgarna långt
bort från tätorten. Tyvärr
gjordes inget samråd mellan
jaktlagen före avlivning, inget
alternativ prövades och vi
kommer således aldrig få veta
om avlivningen verkligen var

nödvändig. Det kanske den
var? Låt oss i framtiden samråda med berörda parter, det
vill säga de boende, polisen
och jaktvårdskretsen/markägarna, för att få fram så kloka
och långsiktiga beslut som
möjligt.
ÆIfc]8o\cc#=i\ekleX
?bXeG\kie#JmXikja

D\[k`cckifek\ijkcc[
Essingeleden till väg 261.
Varför ska vi köa ända
till Lovö för att komma till
Förbifarten? Det skulle
vara bättre att ansluta
till Förbifarten närmare
Tappström, det ger mindre
trängsel för traﬁk in mot stan.
För att undvika traﬁk från
Västerort måste en traﬁklösning som endast servar
traﬁk till/från Mälaröarna
väljas. Vägverket har förslagit en sådan lösning vilken
kommunen motsätter sig
av okänd anledning. Frågan
är om det är ett demokratisk
beslut förankrat i kommunfullmäktige?
Kommunen måste ta
ansvar för att andra kom-

munikationsmedel erbjuds.
Geograﬁskt är förutsättningarna goda för alternativa
ressätt som skulle gynna
både boende och industri
på Mälaröarna. Utnyttja
vattenlederna bättre samt
närheten Färingsö-Västerort
och Jungfrusund-Söderort.
Kommunen har ännu inte
reserverat medel för den nya
färjelinjen mot Hässelby.
Vi kan inte vänta på en
traﬁklösning i tio år som dessutom kommer att skapa total
kaos. Kommunen måste satsa
på lösningar som ger effekt
idag!
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Jag vill tacka Öpartiet och
Anton Brännlund för den
mycket väl underbyggda,
sakliga och befogade frontalattacken på sittande
Alliansregering lokalt och
nationellt. Att inte kommunens högsta ledning personligen känner varje enskild
individ som har/tillskansar
sig tillgång till offentliga
lokaler är i ett ordnat och
organiserat samhälle en
otänkbarhet. Varför ingrep
inte lärarna? Nog måste
Carpelan väl ha kunnat
känna ansvar för att gå ner
i kulverten och säkerställa
att det inte förekom någon

knarktillverkning där?
När nu Öpartiet genom
Brännlund så tydligt lovat
att det inte kommer förekomma någon som helst
form av brottslighet i
offentliga utrymmen bakom
deras rygg om de sitter vid
rodret så känner jag mig
personligen trygg inför ett
eventuellt regeringsskifte.
Då kommer de också ta tag i
frågan om SeaSide-härvan.
Och att klotter förekommer
på kommunens egendom
blir ett minne blott. Liksom
nedskräpning – detta hutlösa
snusk. Med tilltron återställd
Æ?\ii\dXe
Fi[e`e^I\[X
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I förra numret av MN hade
Frida Tamker (M) ett inlägg
där hon säger att det är en
självklarhet att Ekerö ska
ta emot ensamkommande
ﬂyktingbarn. Hon har varit
drivande i frågan säger hon.
Att det är en självklarhet att
Ekerö ska ställa upp tyckte vi i
Öpartiet redan 2007 och lade
en motion med den innebörden. Att det skulle ta två år att
behandla en motion hade vi
som var nya i politiken inte
kunnat drömma om. Men
det gjorde det och vår motion
om att ta emot fem ﬂyktingbarn avslogs våren 2009

med motiveringen att det
stod 2007 i den. Dock insåg
kommunalrådet troligen att
det kunde verka lite främlingsﬁentligt så han tog till
den ovanliga åtgärden att på
samma möte riva upp beslutet och återremittera frågan.
Sedan försvann den! Vi
har efterfrågat vår motion
gång på gång och ingen vet
vart den tagit vägen. Döm
om vår förvåning när vi så
hittade en annons från (M)
där man sa att kommunen
ska ta emot tre ﬂyktingbarn
(efter att Vellinge valsat
runt i medierna). Nu har
Migrationsverket sagt att det
bör vara fem stycken. Och det

var nu alliansens förslag. Men
när Öpartiet ville få lite kred
för att det var vår motion,
beslöt kommunstyrelsen
plötsligt i veckan att frågan
skulle återremitteras till
socialnämnden.
Vi har fått lära oss en hel
del om politik under de här
tre och ett halvt åren vi suttit
med. Och vi har insett att det
sannerligen behövs en ny
politisk kultur i Ekerö.
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Tack Frida för ditt inlägg i
debatten. Alla vi som inte
insett din styrka och din
drivkraft för att ta hand om
ensamkommande ﬂyktingbarn, borde skämmas. Din
kraft bör du låta Svenska
kyrkan få del av. Flera av dina
alliansbröder och systrar har
inte din syn på dessa barn.
Med förbifart Stockholm
kommer de barn du värnar,
få större möjlighet att synas
och med Solnas hjälp att
etablera sig i samhället ? Din
syn på utjämningssystemet
och ett eventuellt avtal med
Migrationsverket om fem

platser för dessa barn, visar
på en kunskap, som få av
dina medmänniskor besitter.
Att du värnar om Ekerös
karaktär och kultur, tyder på
att du vill behålla balansen
– max fem barn – då behåller vi balansen mellan villor
och ﬂerfamiljshus, hus där
barnen kan få bo.
Med hopp om att alla dina
moderatvänner tar avstånd
från dina syniska synpunkter, kan vi sanna empatiska
människor oavsett partifärg
gå vidare i vår tro!
Men inte i tron på dig
Frida.
Æ8e[\ij`Jk\e_XdiX
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Ekerö kommun bryter mot
lagen, hotar rättssäkerheten? Ekerö kommuns
tjänstemän har gjort sig
skyldiga till vad som kallas
kollektiv bestraffning av
en grupp skolelever.
Av dessa elever har bl.a
undertecknads son konstaterats vara oskyldig till
det som han utpekats och
straffats för. Trots sin oskuld
straffades han mycket hårt
och orättvist, han blev
avstängd och förﬂyttad, och
han ﬁck inte ta emot slutbetyget vid avslutningen.
Han behandlades i strid
mot gällande regelverk (bl.a.
Skollagens krav på allsidig,
dokumenterad utredning,
som grund för förﬂyttning
av elev som misstänks för
kränkning). Straffet av min
son ledde till, att han känt,
och fortfarande känner,
sig kränkt, ja orättvist och
fel behandlad från Ekerö
kommuns sida. Samtidigt
tycks ansvariga inom Ekerö
kommun för sin del leva i
tron, att de handlat rätt och
inte begått några fel i ärendets hantering. Man vill inte
diskutera de fel som begicks!
Man vill ”lägga locket på”.
Jag utgår i min anmälan av Ekerö kommun till
Skolinspektionen ifrån
följande deﬁnition av kollektiv bestraffning: ”En
grundprincip i den svenska
rättsordningen är att man
bara är ansvarig för sina
egna handlingar. Kollektiv
bestraffning är när man
straffar en hel grupp för
något som bara en eller några
få personer har gjort. En
sådan bestraffning gör att
oskyldiga blir straffade och
utgör därmed ett avsteg från
grundprincipen... Det ﬁnns
ett antal utlåtanden från JO
där frågan har behandlats
och där kommuner har fått
kritik för sitt agerande...”
(ur Barnombudsmannens
Årsrapport 2008).
Det ﬁnns en risk, att Ekerö
kommun fortsätter med
kollektiv bestraffning i kommunens olika skolor, om det
som hittills skett inte påtalas
av Skolinspektionen eller
Justitieombudsmannen.
Skolinspektionen och JO
borde framföra till de ansvariga i kommunens ledning,
att man där handlade klart
rättsstridigt och fel. Det
handlar om brott mot gällande regelverk och lagar:
Rättssäkerheten hotas, ja
rättssäkerheten sätts ur spel!
Det är vad undertecknad har
anmält Ekerö kommun för
till Skolinspektionen:
Ekerö kommun har
alltså använt sig av kollektiv bestraffning i

skolan, på ett sätt som
strider mot upprepade
uttalanden från Riksdagens
Justitieombudsmäns (JO:s)
sida. Det strider även mot
vad Barnombudsmannen
(BO) vid upprepade tillfällen har framhållit som
korrekt och i enlighet med
gällande rätt i Sverige.
Troligen strider kollektiv bestraffning i skolan
också mot, vad som anses
vara korrekt och rätt inom
EU. Det ligger inte i linje
med den rätt som tillämpas
inom Europadomstolen för
mänskliga rättigheter. Det
står också i strid mot den
rätt som tillämpas inom
Europarådets kommission
för mänskliga rättigheter.
Tänk er själva, om en grupp
vuxna skulle straffas i klump
för vad en kollega gjort sig
skyldig till på jobbet. Det
skulle säkert bli ett ramaskri
i så fall! Det skulle säkert
inte tolereras. Men det är
viktigt, att samma regler
och principer också används
inom skolans värld, då det
gäller straff mot elever. I det
aktuella fallet skedde alltså
inte detta. Skärpning alltså,
Ekerö kommun!
ÆC\eeXikD\c`e#
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Det är felaktiga och grundlösa synpunkter som
Lennart Melin påstår och har
ingen överensstämmelse
med verkligheten. Ekerö
kommun har agerat korrekt i enlighet med gällande
riktlinjer och regler som
Arbetsmiljöverket ålade
kommunen vid tillfället för
händelsen. Ekerö kommun
har därför avskrivit ärendet
från vidare handläggning.
Arbetsmiljöverket skriver
i sitt beslut den 8 juni 2007
– här följer ett utdrag ur
beslutet:
”Enligt anmälan hade
en elev i årskurs 9 på
Ekebyhovsskolan tejpats
fast vid en lyktstolpe på
skolgården av ett antal
jämnåriga skolelever.
Händelsen föranledde
Arbetsmiljöverket att den 1
juni 2007 besöka skolan. Det
framkom vid inspektionen
att händelsen inträffade vid
skoldagens slut. Personal
som var kvar på skolan
upptäckte av en händelse
att en elev stod mer armarna
kring en lyktstolpe på skolgården och var tejpad med
silvertejp vid handlederna.
Runt eleven stod jämnåriga
elever. En av dessa ﬁlmade
den fastbundne eleven med

sin mobiltelefon. Enligt
uppgift hade eleven berövats
vissa klädesplagg, varav en
sko var fasttejpad uppe på
lyktstolpen.
Skolpersonalen uppmanade eleverna att ta bort
tejpen och släppa den fastbundne. Tejpen satt enligt
uppgift så hårt och skolpersonalen kunde, när tejpen
avlägsnades, konstatera att
eleven var röd på armarna.
Samtliga elever lämnade
därefter skolområdet. Enligt
uppgift var den utsatte
eleven ledsen. Skolan ringde
därefter hem till den utsattes
föräldrar och informerade
om händelsen. Händelsen är
polisanmäld av skolan.
Följande dag var alla
inblandade elever åter i
skolan. Skolan hade ordnat
enskild undervisning för
den utsatte eleven. Däremot
hade skolan inte vidtagit
åtgärder som säkerställde att
den kränkta eleven under
skoltid inte behövde komma
i kontakt med de elever
som hade kränkt honom.
Arbetsmiljöverket bedömde
att eleven utsattes för stark
ohälsosam stress i och med
att han under skoltid tvingades möta och konfronteras
med förövarna. Med anledning av denna bedömning
meddelade verket ett tillfälligt omedelbart föreläggande, som var förenat med
ett vite på 100 000 kronor.
Arbetsmiljöverket anser att
risken för ohälsa hos den
kränkte eleven är så stor
att det ﬁnns skäl att låta det
omedelbara föreläggandet
stå kvar. Arbetsmiljöverkets
beslut innebar att
Ekebyhovsskolan ska se till
att den elev som den 30 maj
2007 blev utsatt för kränkningar inte under resterande
skoltid i årskurs 9 behöver
komma i kontakt med de
elever som kränkt honom.”
Således ﬂyttades Lennart
Melins son från skolan.
Ekerö kommun har alltså
agerat helt i enlighet
Arbetsmiljöverkets föreläggande. Ingen av Melin tillskrivna tillsynsmyndigheter
och myndighetspersoner
Justitieombudsmannen
(JO), Arbetsmiljöverket,
Justitiekanslern (JK),
Justitiedepartementet, Skolverket, Justitieministern,
Skolministern, Barnombudsmannen (BO) och
Närpolisen har haft något att
erinra mot Ekerö kommun.
Ekerö kommuns bedömning är alltjämt att Lennart
Melins påståenden saknar
grund.
ÆAf_Xe<c]m\i#
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Återvinningsstationen kan av olika skäl inte komma tillbaka till Hovgården. Förpacknings- och
tidningsinsamlingen har sökt bygglov på parkeringen vid färjan på Adelsösidan. Bygglovsansökan
kommer att tas upp i byggnadsnämnden i april. Om bygglov beviljas kommer återvinningsstationen att ﬁnnas på plats före sommaren 2010.
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Stor uppslutning till Barnens vasalopp
JB@;FIsJe[X^\e[\e
(+dXij`eYa[DcXiJFB
k`cc9Xie\ejmXjXcfgg`gXi$
b\em`[<b\Yp_fmjjcfkk%
=pik`fki\kXggiXYXiejb`[X$
[\ilek`jkicXe[\jfcjb\e%
Barn i åldrarna tre till elva år
deltog i Barnens vasalopp.
Loppet gick i en bana i parken
vid Ekebyhovs slott. Varvet
var cirka 500 meter.Det var
många som ville åka ﬂera varv
och den ﬂitigaste av alla var
Alexander Melin som åkte
hela tjugo varv, vilket blev en
hel mil.
Väl i mål ﬁck barnen varm
ÉMXjXcfggjYXeXeÉ`<b\Yp_fmjgXib\eYX[X[\`jfcjb\e[\kk]pi$
k`fkXc\eklj`Xjk`jbXYXiejb`[X[\]iXd`[\kZ`ibX,''d\k\ice^X saft, ett diplom och en guldjgi\k%=fkf1Fm\N\jk\iY\i^ medalj.

– Vi har arrangerat det här loppet vid tillfällen då snöförhållandena har tillåtit det. Förutom alla skidande barn var det
mycket publik med föräldrar
och mor- och farföräldrar, berättar Anders Roman från Mälarö SOK.
Barnens vasalopp är ett
samarbete mellan Vasaloppet
och Svenska skidförbundet.
Skolor, förskolor, daghem och
privatpersoner kan arrangera
skidtävlingen genom att beställa ett paket från Vasaloppet. Paketet innehåller startoch måldekaler, blåbärssoppa,
nummerlappar och diplom.
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Ekerö tennis planerar ny hall
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Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
08-560 247 80 www.mgrental.se
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Vi har även
slang för vatten, luft mm.
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

Bilskadereparationer
Framvagnsinställningar
Bilglas • Lackering
Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com
Tel: 08-560 245 15 • Skå Industriområde
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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
H

Vi pressar hydraulslang
till de flesta typer av
maskiner!
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SLANGTILLVERKNING!

lan tillsammans med Berit
von Sydow och Krister Wellros fram till årsskiftet, då
tenniskolan gick över tennisklubbens regi.

MO

En uppskattad gäst var tränaren Mikael Ryberger, som
slutade efter höstterminen.
Han har under 22 års tid
byggt upp tennisskolan och
tränat många ungdomar med
proffsig ledning och mycket
humor. Han drev tennissko-

?\iiXi[`m)]fikjkke`e^

D

Intresset för tennis ökar och
klubben har nu för avsikt att
sälja hallen vid Träkvistavallen och har redan en spekulant.
Därefter är planerna att
bygga ytterligare banor i
anslutning till den beﬁntliga
tennishallen vid Ekebyhov.
– Vi arrenderar marken av
kommunen och det ﬁnns ett
gammalt bygglov för en hall
på området. Ekonomin räckte
inte till tidigare, men nu planerar vi för fullt, och hoppas
komma igång med bygget
redan i år, säger Börje Fritz,
kassör i Ekerö tennisklubb.
Klubben arrangerade tennisens dag i slutet på mars.
Under tre timmar tävlades
det i minitennis och enpoängsmatcher. De minsta deltagarna var nästan i samma
storlek som den racket de
höll i handen.
Det blev också uppvisningsmatch mellan klubbens Christian Brydniak och
Marcus Fritz, både framstående spelare i svensk tennis.
Matchen vanns av Marcus
Fritz.
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Kampsportsuppvisning
i Erskinesalen lördag 10 april 12-15

ÖPPET
HUS

Ekerö Budo och Ving Tchun bjuder in
till ÖPPET HUS. Kom och mingla med
representanter från klubbarna och titta
på uppvisningar i olika kamparter.
Det som kommer att visas är: Judo,
Barnjudo, Kickboxning, Goshindo,
Kick & Box, Ving Tchun.

Mer information på
www.ekerobudo.com
eller ring 073-0860088
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Däckspecialisten!
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alfa ђјђџҦ яђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Christin Lindqvist
Jur Kand.
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџ їѢџіёіј ѓҦџѠѫјџіћєюџ яљќњњќџ
єџюѣѠѡђћюџ ѡџюћѠѝќџѡђџ ѕђњяђѠҦј їќѢџ ёѦєћђѡ џѢћѡ

Din jurist på Mälaröarna
Familjerätt och Arvsrätt
Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42
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MÅNDAG 29 MARS
TIMMERMANNENS
KAPELL

Kl. 19 Passionsandakt
Gunvor Johnsson
TISDAG 30 MARS

SÖNDAG 4 APRIL
HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 11 Söndagsmässa
Gunvor Johnsson
Kyrkokören
MÅNDAG 5 APRIL

HILLESHÖGS KYRKA

SKÅ KYRKA

Kl. 19 Passionsandakt
Gunvor Johnsson
Kyrkokören

Kl. 11 Söndagsbön
Färingsö Lekmannakår
SÖNDAG 11 APRIL

ONSDAG 31 MARS
HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 19 Passionsandakt
Gunvor Johnsson

FÄRENTUNA KYRKA

Ci[`^^ile[\ieX`Õl^Ôjb\
\cc\i^\Yfik\kk`eki\jj\
]ic`m\k
BfekXbkX1
Ôjb\blij7^dX`c%Zfd
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BILAR KÖPES
Från 10.000:- Till 100.000:Vard 10-18, Lörd 11-15

Kl. 11 Högmässogudstjänst
Torger Torgerson
Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

FÄRENTUNA KYRKA
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BEKÅSON-TECKNING/TAVLA
Grattis el. avtackningspresent!
Färglagd tuschteckning med ram
Storlek 40X50cm (se hemsida)
(ev.porto)

Björn Bekåson,
Släggvägen 26
178 91 MUNSÖ
tfn: 08-411 25 34
mob: 070-732 89 99

Kl. 19
Skärtorsdagsmässa
Gunvor Johnsson
Kyrkokören

Hemsida
på
Internet

FREDAG 2 APRIL

Ring

SKÅ KYRKA

Binärdata AB

Kl. 11
Långfredagsgudstjänst
med orgelmusik
Gunvor Johnsson

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

www.svenskakyrkan.se/faringso

nyheter

MÄLARÖARNAS

www.tecknare-bjorn-bekason.se

Läs MN
på nätet
malaro.com
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"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

BRODD
BYGGARE
Nyinflyttad snickare med
25 års erfarenhet
● Renoveringsarbeten
● Kök

● Fönster
● Mindre
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Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

DcXiYfieXj\^\eep_\kjk`[e`e^%
GXik`gfc`k`jbkfYle[\e%<kXYc\iX[(0+0%
DcXiXieXjEp_\k\i^\jlkXm
DcXiD\[`X89

I\[Xbk`fe

8;I<JJ


   

Mail:tecknare.bekason@telia.com

08-687 11 70, 687 11 90

TORSDAG 1 APRIL
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reparationer m.m.

Mobil: 0708-911727
Telefon: 560 309 22

www.klockarebolaget.se
!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

Analyserat

HÖ
Hårdpressade
småbalar, 15 kg/bal
Ev. Transport

070-748 03 66
asby.gard@telia.com

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Snöskottning!
Tak
Uppfarter
● Entréer och trappor
●
●

För övriga tjänster se vår annons
på Service-för-dig-sidan
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Nu är det
jättebråttom!
I maj 2006 fastställde kommunstyrelsen inriktningen för
utbyggnad av platser i särskilt boende i Ekerö. Bland annat
beslutades om
Nybyggnation i Stenhamra av platser för
särskilt boende med verksamhetsstart 2011.
Öpartiet tycker detta var ett bra beslut, men det börjar
bli bråttom för de styrande allianspartierna att nå målet.
Under nuvarande mandatperiod har lite gjorts för att ett
äldreboende i Stenhamra ska bli verklighet. Det råder brist
på planering och initiativkraft att förverkliga beslutet.
Hur ska våra äldres framtida Ekerö se ut? Ska Ekerö
fortsätta att “lämna över” våra gamla till andra kommuner?
Eller ska vi satsa på att bli en kommun där vi tar hand om
våra äldre?
Nu tar Öpartiet sikte på valet i höst. Vill du vara med
och påverka? Ta kontakt med Öpartiets gruppledare
Ylva Forslid på ylva@opartiet.se eller mobil 073-909 71 41.

LkXeefej\iXkmi[\]imXiX_^jk),''''bi
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www.malaro.com/mn

www.öpartiet.se

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.

Din lokala
musikaffär!

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

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

Busschaufför sökes
AE Einarsson Byggnads AB
UTillbyggnad
UOmbyggnad
UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
UKompetens för
asbestsanering
För offert:

36 61 45

Heltid, deltid samt extra
/LQMHWUDÀNVNROEXVVVDPWWXULVW
EHVWlOOQLQJVWUDÀN
6WDUWRFKVOXW6ODJVWDRFK(NHU|
'XKDU'EHK|ULJKHWSnN|UNRUWHW
RFKJlUQD\UNHVNRPSHWHQVEHYLV
+|UDYGLJWLOO-RKQQ\I|UPHULQIR

www.miljobuss.se
Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!

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

Ring så spikar vi!

08-687 11 70, 687 11 90

www.aeeb.se

Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

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

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

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista O Telefon: 560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
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Eigfc`j\eiXggfik\iXifd
]fikbie`e^XifZ_Y`c`eYifkk
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXidfZ_
Xedce`e^Xijfd`ebfdd`kk`cc<b\i
eigfc`jfZ_J[\ikiejYiXe[]ijmXi
le[\i[\j\eXjk\kmm\ZbfieX%

/D8IJsSödertörns brandförsvar sad[hWh [jj Z_[i[bbYaW][ f Tegelbruksvägen.
;dbWijX_bXb_hijkb[d_Skå.

(,D8IJsFeb_i[d][dec\h[djhWÓaaedjhebbfXkii]WhW][jl_ZTappström.
 ;d ceX_bj[b[\ed Wdcbi ijkb[d \hd
Tappströmsskolan.

(D8IJsEn anmälan inkommer om att
ett drev stulits ur en båt på Rastaholm.
 L_Z j[hl_dd_d]iY[djhWb[d _ Skå sker
stölder ur två lastbilar.

0D8IJsEtt telefontips inkommer till
Ekerö närpolis om en misstänkt rattfyllerist på Ekerövägen$7bbjl_iWhi_]lWhW
kjWd Wdchad_d] dh feb_i[d ijeffWh
fordonet.

(-D8IJsFTegelbruksvägen blir en
X_bWlc[ZWbbWi_dW\ohWZYa$
Ojj[hb_]Wh[[dX_bfEkerö blir av med
i_dWZYa$
;dX_bXb_hijkb[d\hdFårhagsplan.
;dYoa[bXb_hijkb[d\hdTappströmsvägen.

)D8IJsSödertörns brandförsvar assisterar vid ett sjukvårdslarm på Gräsåkersvägen.
*D8IJsI Ekerö sommarstad sker en
jhWÓaeboYaWc[bbWdjlX_bWh$
L_Z[djhWÓaaedjhebb_Hilleshög skrivs
j_e\ehjahd_d]iXj[hf[deY^[d^Wbl
timme.
 Ojj[hb_]Wh[ [d jhWÓaaedjhebb f Bryggavägen resulterar i en rapport.
;dWdcbWd_daecc[hj_bbfeb_i[dec
att en person blivit av med en ipod under en fest på Ekerö.
 F Tegelbruksvägen Xb_h [d h[]_ijh[h_d]iiaobjijkb[d\hd[dX_b$
+ D8IJ  s JhWÓaeboYaWfEkerövägen
l_Z :hejjd_d]^ebc$ Feb_i eY^ hZZd_d]ij`dijffbWji$?d]Wf[hiediaWZeh
c[dX_b[d\hXh]Wi\hdfbWji[d$
 <hia j_bb ijbZ kh [d X_b f Ekebyhovsvägen anmäls till polisen.
7dcbWdecWjj[dfbdXeaXb_l_jijklen på en skola på Ekerö inkommer till
feb_i[d$ FbdXea[d ^_jjWi i[dWh[ _ ]Wrens bil.
,D8IJs8Z[feb_ieY^XhWdZ\hilWh
åker på en soteld på Färingsö.
 ;d hWffehj iah_li f [jj jhWÓaXhejj _
Träkvista.

Damklippning ................................................. 310:Slingor + Klippning ............................... 740:Permanent + Klippning ................... 780:Färgning + Klippning .......................... 770:-

- D8IJ  s ;d X_b Xb_h ijkb[d f Lij]hZil][dfKaggeholm.

VI HAR LEDIGA RUM ATT HYRA UT!

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

.D8IJs;d\ehjahd_d]iXejiah_likj
vid Drottningholm.

(' D8IJ  s En anmälan inkommer till
polisen om stöld av en mobiltelefon i en
affär i Ekerö centrum.
((D8IJsEn traﬁkkontroll i Hilleshög
h[ikbj[hWh_jebl\ehjahd_d]iXj[h$
7dcbWdec[jjXkiiaehjiecijkb_ji
från Närlundaskolan inkommer till polisen.
;dX_bXb_hidZ[hibW][dkdZ[hdWjj[d_
[jjf#]WhW][l_ZMälarö torg.
;d^WdZliaWXb_hijkb[dkh[dX_biec
parkerats vid Drottningholm. En del
Wl_dd[^bb[jaecc[hj_bbXWaWi[ZWd[d
f[hied^_jjWjZ[j_dh^[j[d$
 Ojj[hb_]Wh[ [d ijbZ ia[h kh [jj \ehZed
vid Drottningholm$ :[ddW ]d] [d
ho]]iYa$
() D8IJ  s ;a[h dhfeb_i jWh c[Z i_]
[dc_iijdajhWjj\obb[h_ijieclWhfl]
från Adelsö j_bb ^klkZfeb_iijWj_ed[d _
Solna för vidare kontroll.
;dl[h\h\h_iaWZf[hied\h\b`Wc[Z
från Ekerö centrumj_bbj_bbdoajh_d]i[d^[j[dfIWdaj=hWdii`ka^ki$
(*D8IJsIaWZ[]h[bi[ia[hf[dX_b_
Stenhamra.
 Feb_i[d ia[h kjWd \hWc]d] [\j[h [d
överförfriskad person som påstås promenera utmed Färentunavägen.
(+D8IJsHZZd_d]ij`dij[d[\j[haedtrollerar en bastu på Ekeröiecj_Z_]Wh[
Xhkdd_jeY^akdZ[_dj[^_jjWd]hWj[Ya[dfWjjXhWdZ[difh_Z_ji_]$

(. D8IJ  s Ett busskort anmäls stulet
från Tappströmsskolan.
(/ D8IJ s Södertörns brandförsvar
hoYa[hkjeY^ibYa[h[dXhWdZ_[jjaa
på Färingsö.
L_Z[djhWÓaaedjhebbfJungfrusundsvägen utfärdas fyra böter, som mest på
3 200 kronor.
;dbZWc[Zfeijij`bi_Gräsåker.
 IjhWn _dj_bb Ekerö centrum stjäls en
Xo]]dWZiijbbd_d]$
 ;d YZ#if[bWh[ ij`bi kh [d X_b _ Stenhamra.
(0D8IJs;jj\h[jW]fFäringsö ancb[h[jj\WajkhWX[Zh][h_$
)' D8IJ  s Ekerö närpolis besöker en
kd]Zeci\[ij _ Gustavalund eY^ ZcfWhZ[bjW]WhdW$
F[dXkii_Träkvista utsätts två peried[h \h [][dcaj_]j \h\WhWdZ[ eY^
c_ii^WdZ[b$
7dcbWd_daecc[hecWjj\h_j_Zi^ki
i Drottningholm utsatts för inbrott.
L[hajo]eY^icoYa[d^WhXb_l_jijkbdW$
)( D8IJ  s Feb_i[d aedjhebb[hWh [d X_b
iecb_]][hfjWa[j_Hilleshög efter att
[d f[hied h_d]j eY^ j_fiWj$ ?d][d cdd_iaWÓddi_dh^[j[d$
Ojj[hb_]Wh[[dj_fiWh[h_d][h_decWjj
[jj\ehZedb_]][h_Z_a[j_Hilleshög. När
polisen anländer är bilen borta.

=Iw>8GFC@J<E


Jag behöver
någon att prata
datorer med!

Installationshjälp datorer /
program

=i^X1  AX^ _Xi ]c\iX ^e^\i le[\i [\e j\eXjk\ k`[\e cjk

` DcXiXieXj Ep_\k\i fd _le[Xi jfd jgi`e^\i cjX fZ_
Xe^i`g\iXe[iX_le[XifZ_dee`jbfi%MX[i[\k]ii\^c\i
jfd^cc\ifZ_mX[bXegfc`j\e^iX6

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

JmXi1 D\ccXe[\e(dXijfZ_[\e)'Xl^ljk`]i_le[Xi`ek\
jgi`e^X cjX ` dXib [i [\k ]`eej m`ck% D\e XeeXij i [\k i
`e^\kbfggc`e^jkme^gDcXiXieX#]ilkfdgm`jjXjg\$
Z`]`bX gcXkj\i jfd g Fid_fcd\e fZ_ Dfeld\ek_fcd\e
` ;ifkke`e^_fcdjgXib\e fZ_ ` <b\i Z\ekild% ;fZb djk\

^Xi\e#\cc\i[\ejfd_Xi_Xe[fd_le[\e#_Xbfekifccm\i
[\e%  vi _le[\e X^^i\jj`m \cc\i Y`k\i e^fe bXe gfc`j\e
Y\jclkXfdi\jki`bk`fe\ijfdbfggc`e^jkme^#dlebfi^\cc\i
` mijkX ]Xcc fd_e[\ikX^Xe[\ Xm _le[\e% <b\igfc`j\e
XiY\kXi ]i eimXiXe[\ d\[ ]c\iX ]Xcc [i _le[Xi Xe]Xcc`k
Xe[iX_le[Xi#bXkk\ifZ_m\edee`jbfi%
KFDDPJK@<IE<IC8EKQ#eigfc`jZ_\]
?Xi[l\e]i^Xd\[cfbXcXebepke`e^jfd[lm`ccjkccXk`cc
gfc`j\e6Jb`ZbX[\ek`cc1]iX^X7dXcXifXieXjep_\k\i%j\

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

RB

EN

MO

O

H

T

3ERVICEVERKSTADs2ESERVDELAR
!CKREDITERADvSLËCKAORv
SFÖRBUN

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


5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

i säkra händer

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

Målar
Bygger
Stensätter

www.pcakuten.se

Mobil: 076-197 16 70
Telefon: 08-560 340 50
info@optimusprojekt.com
www.optimusprojekt.com
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ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

Brottmål
Personskador
Asylrätt
Allmän praktik

●
●
●
●

¢¢ 9@CLK? PIE@E>

❒

Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

#QJHSDJS 5#4/5#
'QK@MC -KHMFADQF
*+%')',+!%,%,".)-.*)
ZgaVcY#` a^c\ WZg\ 5 \ adXVacZi#cZi

¢¢ 9<>I8ME@E>J9PIw<I
HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

¢¢ 9@CJ<IM@:<

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

¢¢ 9@CMwI;

 

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

¢¢ 9I8E; JBP; ;
Köp ditt brandskydd på nätet

Brandskyddsbutiken
08 - 560 354 09

¢¢ 9ILEEJ9FIIE@E>

















08-560 304 54
070-555 15 08

Trygghet & Kvalitet

Grundat 1921

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

¢¢ >FCMBC@EB<I

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

Din lokala utemiljö-entreprenör
Boka tid för vassklippning!
Vi fortsätter med slyröjning/
trädfällning, markarbeten, gräsklippning, plantering, fastighetsarbeten, uteplatser, trädgårdsmurar och plattsättning mm.
Telefon 0706-53 04 70
ftekero1@hotmail.com
Innehar F-skattsedel

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

akel

&k

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

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



 


  
   




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

¢¢ BFEKFIJD 8K<I@8CD %D ¢¢ JKv; E@E>




Ekerö
Farmartjänst AB

¢¢ I{I8I9<K<E

b er ga
Å-

¢¢ KIP:B<I@



 !"#$ %& ' !(
  

Allt inom städ
ÖPPET

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

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

¢¢ MvID <GLD G8I

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

www.spangamalarolbc.se

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

¢¢ GCwKJC8><I@

0707-139 000
560 402 51

Tel: 564 109 50

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

Tel: 0708-10 63 69

¢¢ ={EJK<I

 

  

 


   
  

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

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

✔Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔Borttransport

Målarmästare på Ekerö

  



Leif Rickegård

CGS
Trädfällning

Larsas Måleri

070-733 65 26

Binärdata AB

www.bernardtrad.se

Målningsarbeten
och
Tapetsering

  



0739-22 75 30

MÅLARE

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

    
 

  

Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

●

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

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

Ring 08-560 377 44
www.emt.se
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PROFESSIONELL
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För hem och offentlig miljö

¢¢ <EKI<GI<E8;

Service
l Däck



Plåtreparationer

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik

Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

560 47 111

info@nyplat.se
www.nyplat.se

¢¢ ; 8K8

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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

  

s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND
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Auktoriserad
serviceverkstad för

❒



www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

❒

L O K A L E R

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

Bryggavägen 5, Ekerö

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

❒

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

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

Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp

560 349 30, 528 006 55
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BILUTHYRNING

Ekerö Centrum
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| service för dig!

Köksluckor
m.m. lackas!

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

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

0705-94 23 19

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

SMS:A  TILL 71122
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 1 050 000 kr/bud.  6 530 kr/månad
Tomtbacksvägen 20.    Martin Larsson
08-564 109 44.

 1 325 000 kr/bud.
 1 189 kvm .
Enlundavägen 29.    Carola Sellman
08-56410940.

" -  

SMS:A  TILL 71122

 2 425 000 kr/bud.
 51 684 kvm . Soltäppan Söderby.
   Carola Sellman 08-56410940.

SMS:A  TILL 71122
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SMS:A  TILL 71122

 3 375 000 kr/bud.
 2 213 kvm . Sommarängsvägen 30.
   Carola Sellman 08-56410940.

Karin, Amelie, Carola,
Christer
rtin
Ma , Elizabeth, Linn,
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 1 150 000 kr/bud.
 2 040 kvm . Sjönära!
Västerläge. Möjlighet till båtplats. Lantligt.
   Carola Sellman 08-56410940.
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 6 975 000 kr/bud.
 Tomtarea 1 505 m² (friköpt). Talgoxevägen 11.
   Martin Larsson 08-564 109 44.

  

SMS:A  TILL 71122

 

W W W.SVENSKFAST.SE

SMS:A  TILL 71122

SMS:A  TILL 71122

 1 375 000 kr/bud.  6 859 kr/månad
Ekuddsvägen 22 E.    Carola Sellman
08-56410940.

  

 

