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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

Helgöppet i maj
Med start lördag 1 maj kl 13-21
Alltid 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

Dags att deklarera!
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Kan ej kombineras
med andra
erbjudanden.
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Med kvalitetsglas från

Med kvalitetsglas från

&67743&56.101 
A1&6D0<60&30*6D

Specialvisning!

Lördagen
den 17 april
möter du
modeexperten
Richard från
Peak Performance,
Lyle Scott, Face
och Gina Tricot.
Kom och mingla
med oss mellan
kl 10 och 15.

Vid köp av nya kompletta
glasögon bjuder vi på ett extra
par från utvalt sortiment.
Dessutom får du ett solskydd
från Polaroid på köpet .
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Bokar du
dina
glasögon
under dagen
så får du

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

Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad

Legitimerad optiker ● Kontaktlinser ● Terminalglasögon ● Solglasögon
Specialglasögon Modebågar ● Synhjälpmedel ● Snabba leveranser ● Egen verkstad
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EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Närlunda

Ekerö Lundhagen

Utgångspris 4 490 000:Boyta 160 kvm, biyta 45 kvm
Tomt 1 822 kvm
Byggt 1991

Adress: Ledungsvägen 3
Visas inom kort!
Sms:a: FB 1071-1111 till 72456 för beskrivning

Praktisk enplans villa med stora öppna ytor och ett helt underbart badrum! Parkett och klinkergolv,
öppen spis och bastu. Altan med sol från morgon till kväll. Dubbelgarage. Nära buss, skola och affärer.
Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-1111.

Färingsö Stenhamra

Utgångspris 4 525 000:Boyta 205 kvm, biyta 17 kvm
Tomt 1 198 kvm
Byggt 1981, ombyggt 2006

Adress: Ugglestigen 7
Visas sön 11/4 12.45-13.45
och mån 12/4 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2203 till 72456 för beskrivning

Här bor man trivsamt med högt läge, med skogen utanför dörren i ett mycket välskött och underhållet
hus med hög kvalité! 6 rok m 4 sovrum och stora sällskapsutrymmen samt en ny tillbyggnad som ger ett
underbart ljusinsläpp. En lättskött tomt med bla fina stenpartier. Isolerat garage. Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-2203.

Ekerö Västra Sandudden

Ekerö Västra Sandudden

Fast pris 4 290 000- 4 590 000
5 rok, boyta 153 kvm
Sanduddsvägen 20-42
Visas sön 11/4 14.15-15.00
Sms:a: FB 1071-2245 till 72456 för beskrivning

Fast pris 4 695 000 - 4 895 000
5 rok, boyta 125 kvm
Åsbranten 2-14
Visas sön 11/4 14.15-15.00
Sms:a: FB 1071-2159 till 72456 för beskrivning

Villa Lovö om 153kvm kommer uppföras av LBhus i två plan med träfasad och carport. Mälaren
ses glittra mellan träden!Tel: 08-564 109 80.

Nu uppförs sju (fyra kvar) enplanshus från
Anebyhus. Bo bekvämt på 125 kvm m 4 sovrum.
Högt läge med Mälarutsikt!Tel: 08-564 109 80.

Utgångspris 2 995 000:6 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 160 kvm, biyta 25 kvm
Tomt 1 003 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1981

Adress: Fållvägen 12
Visas sön 18/4 12.00-12.45
och tis 20/4 17.30-18.00
Sms:a: FB 1071-2127 till 72456 för beskrivning

Välplan 1,5 plans villa m cent läge på återvändsgata. Generösa sällskapsytor. 3 utmärkta sovrum. 2
helkaklade badrum. Bastu. Soliga uteplatser. Garage och hobbyrum. Nära buss, affär, skola, dagis och
badstrand. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2127.

Ekerö Gällstaö

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
Sms:a: FB 1071-2273 till 72456 för beskrivning

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. Snabbsök via webbnr: 1071-2253.
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Det hela började med att man
ville göra ett generationsskifte i familjen Rydström. Då
familjen informerade kyrkan
om detta blev svaret att kyrkan tänkt låta arrendet upphöra och att det inte skulle bli
något nytt arrende.
Elisabeth och Tom Rydströms arrenderar Lovö
prästgård sedan 1984 och
sedan 1987 drivs gården ekologiskt som mjölkgård. Gården tar också emot elever
från Stockholms skolor trefyra dagar i veckan för att lära
dem vad ekologiskt jordbruk
innebär och hur mjölk och
mjölkprodukter kommer till.
De tar emot 6000 barn om
året.
Rydströms sades upp från
arrendet förra våren.
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– De bad om anstånd gång
på gång till arrendenämnden
angående skälet till uppsägning och påstod att förhandlingar pågick, säger Tom
Rydström.
i slutet av oktober förra året ﬁck Rydströms
reda på skälen till uppsägningen. Det som angavs var
att marken behövdes dels för
stordriftsrationalisering och
  

dels för andra ändamål än
jordbruk.
Tidigare var det en egendomsnämnd på Stockholms
stift som hade hand om
ärendet. Egendomsnämnden
avsattes och är från årsskiftet ersatt med ett egendomsutskott under stiftstyrelsen,
som behandlar ärendet som
sedan förs till beslut i stiftsstyrelsen.
– Jag har ett uppdrag att för-

valta prästlönetillgångarna
och ska få en god avkastning
på ett hållbart sätt och med
etiska riktlinjer. Om man
bara låter en gård förfalla och
inte får ett arrende som ens är
vettigt, då följer inte jag mitt
uppdrag. Då får jag kritik från
andra församlingar. Det måste vara en rimlighet i allting,
säger Inger Olsson Blomberg,
på stiftsstyrelsen.
– Om det skulle varit så

att vi inte skött gården skulle
vi kunnat bli uppsagda på
grund av det. Så är inte fallet. Vi är uppsagda på andra
grunder och sen vi ﬂyttat hit
har stora förbättringar av gården skett. Alla standardhöjningar har vi själva bekostat.
Vad beträffar arrendet så kan
vi jämföra det med Huddinge
kommuns mjölkgårdar. De är
dubbelt så stora, kommunen
har investerat i toppmoderna
ladugårdar och arrendet man
erbjuder är mycket lägre än
den nya arrendesumman
som stiftet erbjuder oss.
Inger Olsson Blomberg vill
inte kommentera underhållet
av gården utan säger att ”Parterna har utsett synemän och
syn ska ske snarast liksom en
besiktning av arrendenämnden. Inom kort får vi veta vad
synemännen anser och jag
avvaktar deras utlåtande.”
     som angetts

för att säga upp arrendet var
att gården behövs för annat
ändamål och att man ska slå
ihop det med andra gårdar.
– Vi är inte omgivna av
kyrkans gårdar utan av gårdar som tillhör Statens fast-

ighetsverk, och det kan ju
inte rimligtvis ligga i kyrkans intresse att göra Statens
fastighetsverks gårdar mera
lönsamma, säger Tom Rydström.
     prästgård

är idag 85 000 kronor. Kyrkan
vill höja arrendet till 200 000
kronor.
– Vad den siffran baseras på
är att man ska ha avkastning
på kapitalet. Kyrkan har gjort
en värdering på gården som
landar på 17 miljoner kronor.
Skulle man resonera på det
viset så skulle det inte ﬁnnas
något så kallat stadsnära jordbruk. Ingen kunde driva det
och få jordbruksdriften att förränta det kapitalet. Det handlar
bara om att de vill tjäna pengar
åt kyrkan. Men det kanske
ﬁnns ett annat värde i att satsa
på den här gården för kyrkan.
Där har vi ett stort stöd på pastoratsnivå här, säger Tom Rydström.
Den 26 april kommer arrendenämnden att ha en besiktning på gården och därefter ett
möte på Lovö klockargård där
arrendet avgörs.
  

Moderat Nytt
Boende för äldre i Stenhamra
Det särskilda boendet för äldre vid Kullen byggs under 2010
ut med 24 platser. Nästa stora satsning kommer att bli
Stenhamra särskilda boende med plats för 64 äldre.
Stadsarkitektkontoret arbetar med detaljplanen för detta. Nästa steg
i detaljplanearbetet kommer att vara samråd. Då kan intresserade ta
del av förslagen och att ge synpunkter på planerna som är en så
viktig del av Stenhamras utveckling. Ekerö har idag en bra äldreomsorg, men jag vill att vi ska kunna erbjuda våra äldre något ännu
bättre. Det kan vi göra genom att ta till vara idéer som finns hos
välfärdens företagare, både för att bygga och driva det särskilda
boendet.

EKERÖ TAPPSUND - SJÖNÄRA MED UTSIKT ÖVER INLOPP TILL KANAL
Högt belägen villa om totalt ca 130 kvm i underbart sjönära och rofylld miljö. Öppna ängar, badoch båtliv i bekvämt läge nära ekerö tätort. Båtplats, gemensam badplats och del i samfälliga
lek- och grönytor. Planlösningen är öppen, ljus och sällskapsvänlig. Tre sovrum.
      
   !  !"
"           
"     
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Kommunledningsstaben arbetar med att ta fram underlag för beslut
om vem som ska få driva det särskilda boebndet. I uppdraget ingår
också att belysa möjligheten att inkludera seniorboende/trygghetsboende i projektet.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och socialnämnd har fattat de
nödvändiga politiska besluten som gör att arbetet går framåt. Som
ordförande i socialnämnden är jag trygg med att vi på ett bra sätt
kommer att kunna möta de gamlas behov.

Staffan Strömbäck,
socialnämndens ordförande
http://www2.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.

ADELSÖ HALLSTA - SJÖNÄRA
Vackert belägen sjönära tomt. Byggrätt om ca 150 kvm i ett plan + ca 30 kvm
komplementsbyggnad. Här bor man i lantlig naturnära miljö med gångavstånd om ca 200 m till
vacker badvik i Mälaren. En plats som passar likaväl att bosätta sig permanent eller att låta
bygga sig ett sommarnöje.
"  !
         !  !!"    
"     
  "

Vi älskar Ekerö
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EpXeXde`gfc`k`b\e
Välkommen till vår demodag
Vi
24/4 kl.10 -15. Vi visar då
b
ju
d
er på
vårt sortiment av trädgårdskorv!
maskiner och redskap, bjuder
på korv med bröd och för
dagen många bra erbjudanden.

Ta med din gräsklippare
så byter vi olja och tändstift
medan du väntar för endast 99:Husqvarna Automower
Automower klipper helt
automatiskt, dag eller natt, i
sol eller regn! Fyra modeller
för tomter upp till 3000 m2.
Pris från
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M`[ <b\idf[\iXk\ieXj års-

19.900:(Automover 220AC)

19.900:-

t!
Nyhe

Rider Rider 111 B5
Midjestyrd Rider med frontmonterat BioClip-aggregat.
Husqvarna-kvalitet i ett kompakt format!
Klippo Comet S GCV
Aluminiumkåpa. Hondamotor 6 HK.
Mulcherklippare med cross-cutkniv.
Framhjulsdrift. 53 cm klippbredd,
klipphöjd 30-60 mm. Lättstartad
motor.

7.750:-

Trädgårdsklipp!

FS 40 - Lätt, enkel och ren trimmer
Utrustad med STIHL 2-MIX motor som klarar
världens strängaste avgaskrav. Perfekt till att klippa
hela gräsytor eller till finputsningen, längs rabatter,
buskar och träd.
Trimmer

1.990:3.690:-

Motosåg MS192 C-E
Lättstartad lågviktssåg. Passar till vedsågning, byggjobb och trädfällning.

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina
trädgårdsmaskiner till fasta priser.

:\ek\igXik`\k hade årsmöte

den 28 februari på Ekebyhovs slott och förutom sedvanliga årsmöteshandlingar
fastställdes även partiets
valsedel till kommunalvalet
i september.
Kjell-Erik Börjesson omvaldes som ordförande och
Rolf Eriksson som vice ordförande. Av övriga styrelseledamöter omvaldes Solveig
Brunstedt, Martin Hamberg,
Veronica Cornils-Berg, Ingemar Svensson, Ingalill Säll
och Tom Öhrström samt
Ove Wallin. Under mötet
diskuterades en hel del politiska frågor, bland annat vägfrågor och skolfrågor samt
strategi för politisk framgång
i valet.
=fcbgXik`\k c`Y\iXc\ieX hade

sitt årsmöte på Svartsjö slott.
Årsmötestalare var kulturborgarrådet i Stockholm
Madeleine Sjöstedt. Gunnar
Pihl valdes om till ordförande liksom vice ordföranden
Stefan Wåhlin. Jan-Eric Billter, Maria Halkiewicz, Emma
Jakobsson, Gunilla Lindberg,
Ingegerd Danielsson och
Christin Lindqvist valdes
till övriga ordinarie ledamöter. Birgitta Pihl, Gunnel
Bergström, Careen True och
Fredrik Ohls valdes till ersättare.

Swenson. Gruppledare Sivert
Åkerljung och Peter Östergren är även riksdagskandidater för KD i Stockholms
län. Tidigare ordförande
Christina Blom-Andersson
avtackades och till ny ordförande valdes folkhögskoleläraren Thomas Swenson.
Den nya styrelsen består
av Thomas Swenson, ordförande, Peter Östergren,
1:e vice ordförande, Pernilla
Davidsson, sekreterare, Febe
Eriksson, ledamot och Sivert Åkerljung, ledamot.
Till ersättare valdes Christina Blom-Andersson, Johan
Werner och Anna-Carin
Stålgren.
D`cagXik`\k [\ ^ieX höll

årsmöte på Ekebyhovs slott.
Den nye stadsarkitekten informerade före årsmötet om
planerna för Ekerö centrumområdet.
Stig Marklund omvaldes
till föreningsordförande och
Lena Holst till kassör. I styrelsen ingår även gruppledarna Eva Külper och Krister
Skånberg och valsamordnarna Monika Bubholz och
Helena Sjögren. Diskussionerna om vilka förbättringar
för mälaröborna som Miljöpartiet ska arbeta för under
de närmaste fyra åren ledde
till ett nytt valprogram.

möte den 18 mars på Stafsunds gård valdes följande
styrelse: Ingemar Hertz,
ordförande, Lena Gerby,
vice ordförande, Adam Reuterskiöld, Jill Nilsson, Lou
Sjöholm Mineur, Mats Ahlbom, Anna-Stina Wivallius,
Hans Noreen, Deirdre Ross,
Peter Carpelan adjungerad
ledamot, kommunstyrelsens
ordförande, Carl Ullgren,
adjungerad representant för
MUF, Inger Linge, adjungerad ledamot, landstingsfullmäktiges ordförande samt
ordförande i Ekerö kommuns fullmäktige och Ewa
Björling, adjungerad ledamot, handelsminister.
Vid årsmötet genomfördes även nomineringsstämma där Ekerömoderaternas
valsedel till fullmäktige för
perioden 2011- 2014 fastställdes.
M`[ JfZ`Xc[\dfbiXk\ieX i
Ekerös årsmöte den 14 mars
stod, förutom sedvanliga
årsmötesförhandlingar, partiets strategi och politik på
dagordningen inför kommunalvalet den 19 september.
Arbetet med partiets program för en ny politik för
Ekerö presenterades och så
även partiets kampanjplan
för valrörelsen 2010. Därtill

kunde årsmötet enhälligt
fastställa partiets kommunfullmäktigelista/valsedel
och utse ordförandekandidater till kommunens nämnder
och styrelser för nästa mandatperiod.
Till ordförande för Socialdemokraterna i Ekerö omvaldes Madeleine Mjöberg.
Nuvarande oppositionsrådet Ulric Andersen är nominerad som riksdagsledamot och Eleonor Eriksson är
nominerad till en ordinarie
plats i landstingsfullmäktige.
Efterträdare till Ulric Andersen blir Lars Holmström som
tillträder som gruppledare
den 1 november.
{gXik`\k hade sitt årsmöte i
Uppgårdsskolan i Stenhamra. Förutom sedvanliga årsmötesärenden diskuterades
det politiska klimatet i kommunen och den kommande
valrörelsen. De viktigaste
frågorna inför valrörelsen
fastslogs dessutom.
Styrelsen består liksom
förra året av Eva Liljeros, Ylva
Forslid, Inger Blomberg, Desirée Björk, Oscar Linde, Ulf
Jansson, Tommy Svensson,
Anita Enholm, Pia Orre och
Berth Fransson.
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har också haft årsmöte. Utöver sedvanlig dagordning
fastslogs kommunfullmäktigelistan med följande fyra
toppkandidater: Sivert Åkerljung, Peter Östergren, Pernilla Davidsson och Thomas
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Nyheter & information från våra församlingar

nr 6 2010

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 14/4
Munsö kyrka
13.00 Mässa
Svän Fogelqvist
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa
Pernilla Hammarström

Torsdag 15/4
Klockargården Lovö
12.30 Sopplunch - Öppet hus
Vårkonsert med Sonorakören

Söndag 18/4
Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsgudstjänst
söndagsskola
Pernilla Hammarström, Klara röster
dir: Helena Hansson
18.00 Konsert
(se nedan)
Ekerö kyrka
11.00 Högmässa med konﬁrmation
Jonas Gräslund
Lovö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst med
dop och heliga danser
Elin Rundh Dapo, Anneli Holmgren
Lomaeus
Sättra Handelsträdgård
11.00 Temagudstjänst:
Frälsarkransen
Svän Fogelqvist,
Efter gudstjänsten Kyrkkaffe

Onsdag 21/4
Ekebyhovskyrkan
19.00 Mässa,
Jonas Gräslund, Ekerö Gospel

Låt kroppen vara med – känn och upplev
”Det känns i hela kroppen”
– ett uttryck för en stark
uppelvelse, antingen det är
glädje eller sorg.
När vårsolen lyser rätar vi på
ryggen och njuter. Vi känner
hur glädjen och välbefinnandet
sprider sig i kroppen.
I flera verksamheter den
kommande tiden är kroppens
upplevelser en viktig del.

Småbarnsgudstjänst
I Munsö kyrka hålls varje termin en småbarnsgudstjänst med
mycket musik och rytm.
Nytt för den här terminen är
en Sinnesvandring direkt efter
gudstjänsten. Tillsammans får
barn och föräldrar se, känna,
lukta och uppleva.
Efteråt blir det samling i
församlingsgården med fika
och möjlighet att värma mat till
hungriga barn.

Livets träd – helig dans
I dans förenas musik och rytm.
I helig dans tillförs också teman
som har med våra liv att göra.
Många danser har rötter i andra

Varje torsdagsförmiddag leder Christina Brinnen sångstund med barn och föräldrar i Munsö församlingsgård

kulturer – musik och dans som
förenat människor i livets olika
skeden, både glädje och sorg.

Sång med hela kroppen
När man sjunger – eller lyssnar
till Gospel – vill hela kroppen
vara med och klappa, stampa
eller gunga.
Ekerö Gospel har en intensiv
vecka med sång både onsdag
och söndag i Ekebyhovskyrkan
– och en gospeldag med avslutande konsert i Mälarökyrkan.

Med den konserten vill Ekerö
Gospel också säga ett stort
TACK TILL MÄLARÖKYRKAN.
Hela förra våren, när Ekebyhovskyrkan var stängd för
renovering fick gospelkören
öva i Mälarökyrkan.

Möt våren i naturen
Nu är kanske den tid då vi längtar ut allra mest. Ofta blir det
kanske invanda promenad- eller
joggingrundor.

En pilgrimsvandring ger möjlighet till en fördjupad upplevelse.
En lugn vandring tillsammans med andra, där det ges
tillfällen till pauser med nya
tankar och tid för både samtal
och tystnad, tillför något mer.
Årets pilgrimsvandring kommer att vara på Björkö. Den
avslutas med musikgudstjänst
i Adelsö kyrka med Ad Mundi
och Bromma kyrkokör.
Text och foto: Marianne Abrahamsson

Torsdag 22/4
Munsö kyrka
9:15 Småbarnsgudstjänst med
sinnesvandring
Svän Fogelqvist, Mona Wikborg,
Christina Brinnen
Ekebyhovskyrkan
13.30 Öppet hus
(se nedan)

Lördag 24/4
Mälarökyrkan
18.00 Ekerö Gospel med gäster
(se nedan)

Söndag 25/4
Ekebyhovskyrkan
10.00 Ekebyhovsmässa, söndagsskola
Jonas Gräslund, Ekerö Gospel,
piano: Daniel Stenbaek

Söndagen den 9 maj Pilgrimsvandra på Björkö

,IVETSÿTR½DÿsÿDANSÿSOMÿMEDITATIONÿOCHÿKRAFTK½LLA

En heldagsvandring på natursköna Björkö/Birka. Dagen ger utrymme för
reﬂektion, samtal och andakt. Vandring ca 7 km
Samling vid Adelsö kyrka kl 8.50 för avfärd till Lindby brygga. (Buss 312
mot Adelsö, går från Ekebyhov 07:55, kommer till Adelsö 8.49)
Vandringen avslutas med Musikgudstjänst i Adelsö kyrka 15.00.

Fyra söndagar i Lovö Klockargård med start
den 25/4 kl 15.00-17.00.
Fortsättningsvis den 9/5, 23/5, 6/6.

Anmälan senast 28 april tel 560 387 00 Kostnad: 100 kr
EGEN MATSÄCK FÖR HELA DAGEN

Ekerö kyrka
11.00 Högmässogudstjänst
Ralph Sjöholm

Kostnad: 200 kr för alla fyra gångerna. Betalning sker på plats.
Anmälan: till Anneli Holmgren Lomaeus, tel 759 06 52,
SENASTÿFREDAGÿ.

ÖPPET HUS
Torsdag 22/4 kl 13.30 i Ekebyhovskyrkan

Drottningholms slottskyrka
16.00 Högmässa
Elin Rundh Dapo, Boo Kapella under
ledning av Marianne Ribbing

”Så kan ett piano låta”

Munsö kyrka
18.00 Högmässogudstjänst
Svän Fogelqvist
Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12-13
Mer information:
Se vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud

Lördag 24 april kl 18.00
i Mälarökyrkan, Ekerö C

GO

L
E
SP
Ekerö
Gospel
med gästkörerna

Joyful, Järfälla Gospel
och Valsta Gospel
solist/dirigent

Malcolm Chambers

KONSERT

pianist

Daniel Stenbaek
Fri entré!

Mälaröarnas kammarkör
framför

Färgstarka sånger från när och fjärran

Daniel Stenbaek

dirigent: Michal Hájek

underhåller

Söndag 18/4 kl 18.00 i Ekebyhovskyrkan
Studieförbundet
Vuxenskolan

Ekerö/amo 2010

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

Ekerö Närlunda

Ekerö Sommarstad

Välskött 1,5-plans kedjehus med bra läge i efterfrågat område. Stort härligt kök med matplats för 10-12
personer och massor av förvaringsutrymmen. Tre sovrum, ett arbetsrum, två allrum samt två duschrum.
Två helt inglasade altaner som ger sol från tidig morgon till sena kvällen. Uppvuxen trädgårdstomt med ett
flertal fruktträd. Baksidan gränsar mot allmänning med lekplats. Centralt och lugnt läge med närhet till buss.

Stor välplanerad villa om 7 rok varav 5 sovrum. Viss sjöutsikt från övre plan. Genomgående mycket fräscht
och välskött. Uppväxt trädgårdstomt från 40-talet med söderläge, vetter mot allmänning. Friggebod. Stort
garage och asfalterad uppfart med plats för flera bilar. Belägen vid lugn återvändsgata. Nära till busshållplats.
Besiktigad.
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Passvägen 8
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

z
z
z

Hammarvägen 4
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra - HÄSTGÅRD

Ekerö Färingsö

Med ett vackert läge ligger denna magnifika hästgård med milsvid utsikt över ängs- och åkermark.
Huvudbyggnaden om totalt 275 kvm (uppförd 2001) har genomgående högklassiga materialval, öppen
planlösning och underbart generösa fönsterpartier. Fem sovrum, tre badrum och stora sällskapsytor. Utöver
fastighetens ca 2 hektar nyttjas idag ytterligare ca 3,5 hektar för bete. Stall med 11 boxplatser, upplyst
ridbana, nyrenoverad gäststuga, representativ kontorsbyggnad och rymligt garage. Bra intäktsmöjligheter
finns på fastigheten.

Obebyggd tomt med naturfin utsikt över plommonträdodling. Vetter delvis mot skogsområde. Fina ströv- och
naturområden vart man än väljer att gå. Trivselhus har lämnat ett husförslag på tomten men det är inget krav
att man anlitar dem utan man kan fritt välja vilket alternativ man önskar.
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Kontakta mäklaren för visning!
Emmi Englund 070-878 37 08
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Lisselbyvägen
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

Ekerö Sommarstad

Ekerö Gällstaö

Ett fantastiskt läge och underbar utsikt mot Mälaren, Ekerö kyrka och hästhagar har detta trevliga hus om ca
175 kvm. Stort härligt kök som är helt nyrenoverat. Rymligt vardagsrum med öppen spis och utgång till
balkong, tre bra sovrum samt allrum med braskamin och utgång till trädgården. Fräscht helkaklat badrum med
bubbelbadkar. Större delen av huset är totalrenoverat under de senaste åren. Härlig uppvuxen trädgård i
soligt söderläge. Närhet till fin badplats och buss.

Fantastiskt läge med sjöutsikt åt två håll och en fin solnedgång på eftertraktade Gällstaö. Nybyggt hus från
2007 som präglas av modern design, öppna ytor, härligt ljusflöde och fina materialval. Kök och vardagsrum
om ca 70 kvm med utgång till stor balkong. Trevligt allrum och fyra bra sovrum. Två helkaklade badrum varav
ett med stort bubbelbadkar. Nybyggt gästhus om 15 kvm med egen dusch och wc. Rymligt garage med
förrådsdel. Högt och fint läge med många trevliga uteplatser varav ett stort insynsskyddat loungedäck med
soligt sydvästläge.
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Kilsvägen 1
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

z
z
z

Solsidevägen 6
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Lundhagen

Ekerö Närlunda

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.
Gångavstånd till skola, daghem, bad, bussar m.m. Garage.

Fräscht kedjehus med perfekt läge och stor hörntomt. Stort trevligt kök med öppen planlösning mot matrum
och vardagsrum med täljstenskamin. Tre bra sovrum och fint allrum. Stort härligt badrum med både
hörnbadkar och dusch. Ljus modern färgsättning. Delvis nyrenoverat med bla nytt yttertak med två takkupor,
ny fasadpanel och nya fönster. Stort altandäck som delvis är överbyggt med tak. Garage och förråd.
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Rullerumsvägen 22
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

z
z
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Åkerövägen 1
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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ELEGANS I GLAS – MED KVALITET
Böjda eller raka glas, fasta sidoglas, en eller två
dörrar – Invitreas duschar erbjuder alla tänkbara
möjligheter. Specialkapning (t.ex. vid snedtak)
för en mindre kostnad.
Svenskt glashantverk med tradition sedan 1951.
Invitrea, när glasmästaren själv får välja.

IFÖ 6860
Sveriges mest
sålda WC!

!!"
ord .pr is 4.3 50:-

INVITREA
us
D chväggar

WC-stol med hel cisternkåpa för enklare rengöring.
WC Fresh doseringslösning
i spolknappen. Dolt S-lås.
Mjuksits ingår. Blankkromad
dubbelspolning 4/2 l med
låg vattenförbrukning.
Sitthöjd, 42 cm.



rabatt på hela
sortimentet!

www.ifo.se

www.invitrea.se

KAKEL OCH KLINKER
Lhådös Kakel
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VÄGGAR OCH GOLV
SOM PÅ ROMARNAS TID…
Färg, storlek, mönster, yta.
Du väljer, kombinerar och skapar din egen karaktär.
Mångsidigare material finns inte.

www.lhadoskakel.se

Kom ihåg!
get
ROT-avd ra
!
är tillbaka

Alla angivna kampanjpriser är inkl. moms och gäller
t.o.m 24 april 2010 eller så länge lagret räcker.
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Du berättar, vi ritar –
komplett 3D-ritning.

TEMAL

DANSK DESIGN,
SKANDINAVISK
KVALITET

d
TEMAL Ba
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DANSANI LUNA
Lådor med dolda skenor,
mjukt och ljudlöst självindrag. Välj mellan planspegel och spegelskåp.
Finns i flera bredder,
olika träslag samt
vitt eller svart.

HELT NY
UTSTÄLLNING!
Genialt koncept med
5 cm måttintervall!
Temal har revolutionerat
badrumsvärlden. Istället för
de gamla standardmåtten
60/90/120 cm, erbjuder Temal
badrumsmöbler i bredderna
40–230 cm med fem centimeters intervall. Större flexibilitet
– bättre kreativitet!
Klassisk, nordisk design,
fi nsk kvalitet!
 
 


www.dansani.se

www.temal.se

PERSONLIGHET OCH FUNKTION
HAFA



SÄTT DIN EGEN TOUCH PÅ DIN NYA MILJÖ
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på hela
sortimentet!

Accent 500

jva ror!
OB S! Gä ller ej ka mpan

Duschvägg FLOWER

Steamer KIOTO

Bubbelbad BIONE

Träffa våra leverantörer!

4ZLIO
Extra öppet, från 09.00 till 16.00!
Kom in och träffa specialister från följande
leverantörer och få en demonstration på
det som intresserar dig:

www.hafa.se

## &## !
Solo blandare

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.
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Lumi’s
på Elfa och
ent.
hela sortim

FÖRVARING
OCH MILJÖ MED
SKJUTDÖRRAR
FRÅN ELFA /LUMI
Sovrum, vardagsrum, hall, kök, kontor –
med Elfa och Lumi skapar du enkelt nya
planlösningar och förändrar miljön, samtidigt som du löser förvaringsproblemen.

Pa s s a p å !
sentant
Träffa repre
h os os s
från Hafa
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VI RITAR ÅT DIG!
Vi planerar din förvaringslösning kostnadsfritt och utan förpliktelser. Ge oss måtten
så gör vi en komplett ritning inom 5 dagar
– gratis! Kom in och fyll i, ritning skickar vi
direkt hem till dig.

www.elfa.com

SITTER VI
UTE ELLER INNE PÅ
MIDSOMMARAFTON..?
Kan vi lita på SMHI? Lika bra att gardera sig.
Med ett uterum är du ute, samtidigt som du är inne.
Kom in och prata uterum – vi tar mått och planerar, vi ser
till att du får kontakt med erfarna, utbildade snickare.
Hos oss får du hjälp, från tanke till färdigt rum!
Vi ses i trädgårdsflygeln!

Alla angivna kampanjpriser är inkl. moms och gäller
t.o.m 24 april 2010 eller så länge lagret räcker.
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SWEDISH CLASSICS: VÄRLDENS
VACKRASTE GOLV?

SVENSKT GOLV –
HÖGSTA KVALITET
Med trägolv är det som med mycket annat.
En snygg yta kan dölja många problem.
Slitstyrka, livslängd och värdebeständighet
syns kanske inte direkt. Måla om eller
tapetsera kan du kanske göra vartannat
år – men golvet, det skall vara i toppskick
många, många år.

Passa på!
Blekinge
Vitoljad Ek

Just nu!
tur
3-stav Ek Na
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Blekinge Vitoljad Ek

sning
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Mattlackad Ek

Välj den yta och miljö du vill ha, vi
garanterar kvalitet och slitstyrka.

Ett trägolv från

Berg & Berg

DÄR DU
GÅR OCH
STÅR

SvedLoc-systemet

Det syns att golvet är
från Berg & Berg

skapar miljön, sätter standarden på bostaden.

www.berg-berg.com

Valnöt 3-stav.
14 mm mattlackad

Vi svenskar älskar våra trägolv.
Inte bara av tradition.
Ett trägolv är praktiskt,
hygieniskt, lätt att hålla rent.
Det isolerar bra –
både mot kyla och mot oljud.
Det ger en bra akustik och
det är ekonomiskt.

!"U
Ord.pris 663:-/m2

INTE BARA YTA
Har du ett inspirerande golv? Dina golv skall vara en del av helheten.
De är inte bara bruksytor, utan en väsentlig del av din bostadsmiljö.
Golv från Molan finner du inte bara i privata bostäder, utan i restauranger, offentliga miljöer, överallt där kvalitet och slitstyrka måste kombineras med ett estetiskt intryck.

Golv från Molan:
Miljö som håller. Länge.
www.molan.se

Kom ihåg!
get
ROT-avd ra
!
är tillbaka

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.
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LINDAB GARAGEPORTAR

STARK, SÄKER, SNYGG!

Växthus
-STAR 3
Einhell ALU
nspris
Introduktio

STARK – paneler av stålplåt
ISOLERAR – Panelkärna av 46 mm polystyren
SÄKER – Klämskydd, fallsäkring

! "

Vi mäter upp utan kostnad! Monteringskostnad: ca. 3.500:- (kan
variera) Vi hjälper dig med kontakt med specialutbildad snickare!

2,13 m.
L xB: 2,84 x
2
(6 m )

VÄXER SÅ DET KNAKAR
Ta vara på vårsolen och få egna primörer i maj! Lämpligt för den lilla
trädgården, lätt att montera, stabila aluminiumprofiler. Paneler av
4mm akrylglas. Tål snölast 25kg/m 2. Högsta takhöjd: 2,06 m.

rt
G ar a g e p o
motor
LD46 inkl.

!"
.995:Ord.pris 17
210 mm
Mått: 250 x

Redskapsbod
Einhell M300292

!"
LxB: 3 x 2,9 m.
(8,76 m 2)

Redskapsbod tillverkad av ugnslackerad stålplåt. Inga nitar,
bara ett fåtal bultar: monteras med SNAPTITE snabbfästbeslag.
Klarar snöbelastning på 50 kg/m2. Takåshöjd: 2,06 m.

spruta
Högtr ycks
HP 1545
Einhell RT-

Electrolux
cer
UltraS ilen
ZUS 3930

x
Electrolu
r
Stavmixe
00
E S TM4 6

!"

!!"
.650:-
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95:Ord.pris 1.6
0W,
Effe k t: 210
: 150 bar,
A rbetstr yck
l/t.
mning: 450
G e nomströ
V ik t: 14 kg

Ord.pris

675:-

FRÅN GRÄDDE TILL IS:

Munstycke med roterande
mynningsbredd och punktstråle. Slangtrumma.

Kom ihåg!
get
ROT-avd ra
!
är tillbaka

Ord.pris 2

Mixa, hacka, vispa: kökets universalverktyg. Tål hårda tag, lätt att
göra ren, smart förvaring.
Effekt: 500W, Hastigheter: 2, Mixerstav i rostfritt stål, Vikt: 1,8 kg,
Ingår: ballongvisp, mini-chopper,
0,8 l behållare, väggfäste

Alla angivna kampanjpriser är inkl. moms och gäller
t.o.m 24 april 2010 eller så länge lagret räcker.
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SHHH – JAG KAN INTE
HÖRA DAMMSUGAREN!
Prata i telefon eller lyssna på musik
medan du dammsuger: den tystaste modell som någonsin tillverkats.
Motoreffekt: 1.800 W, Sugeffekt:
350W, Vikt: 6 kg, Ljudnivå: 68
dB(A), Filtreringsnivå: 99,5%
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LJUS I
TRÄDGÅRDEN!

G el i a
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FÖRLÄNG DEN LJUSA
ÅRSTIDEN – BÅDE I BÖRJAN
OCH SLUTET!

p å h e Li g h t
ar den
G e li a G imentet !
sor t

Varför skall din trädgård vara ett svart hål
när det börjar skymma? Rätt ljussättning
av trädgården gör underverk både sommar och vinter.
Med Garden Lights från GELIA skapar
du en unik och personlig trädgård, spännande och inbjudande även när mörkret
faller – inte minst på vintern.
12VOLTS SYSTEM: högsta säkerhet!
BRUKSBELYSNING ELLER MILJÖ:
olika ljuskällor för olika behov
LÅG EFFEKTFÖRBRUKNING:
LED ger högt ljusutbyte till låg energikostnad
TRYGGHET: Ljus ger bättre uppsikt.

Kom in och hämta broschyr – börja planera!

ica
OBH Nord
niv
k
S a nto ku -
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Ord.pris 4

95:-

RÄTT KNIV
FÖR RÄTT
TILLFÄLLE!

FM M
Vattenutkas
ta

ica
OBH Nord
iv
Kockkn
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Ord.pris 4
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Ord.pris 821:
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95:-

VATTEN I VÄGGEN!
ODEN SANTOKU-KNIV

ODEN KOCKKNIV, 20 CM

Klassisk japansk Santoku-kniv med hög skärpa och greppvänligt skaft. Helsmidd, rostfritt
tyskt stål med molybden och vanadium.

Slitstark och högkvalitativ kockkniv med greppvänligt skaft och fingerstöd mot knivbladet. Helsmidd,
rostfritt tyskt stål med molybden och vanadium.

Vattenutkastare från FM Mattsson
Självdränerande – kan ej frysa. Med backventil. Väggtjocklek: Upp till 500 mm.

Träffa våra leverantörer!
lar
Weber gril
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på ord.pris.
de sista
OBS! Gäller
av förra
exemplaren
ller
årets mode

Stiga
are
gräsklipp
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på ord.pris.
e sista
Vi säljer ut d
av förra
exemplaren
-modeller
årets STIGA

HAR DIN GAMLA
GRILL TRÖTTNAT?

DAGS FÖR NY
KLIPPARE I ÅR?

Starta säsongen med nytt och krytt
under huven. Exempel: Performer 57,
One Touch Silver 47, One Touch Gold 57

Passa på och gör ett riktigt ”gräsklipp”.
Exempel: Turbo 53 BW Plus, Multiclip
50S Rental, Multiclip 50S Inox

4ZLIO
Extra öppet, från 09.00 till 16.00!
Kom in och träffa specialister från följande
leverantörer och få en demonstration på
det som intresserar dig:
#(#:#04#0+:(=: '/#.:.(#6/+

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.
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En revision kostar normalt
mellan 10 000 och 20 000
kronor.
– Räknar man på 15 000
kronor blir det cirka 10 miljoner kronor som företagarna
kan spara härute, säger Lars
Sjöwall på Ekerö Redovisningsbyrå.
Från den 1 april har minimikravet på aktiekapitalet
sänkts från tidigare 100 000
till 50 000 kronor. Sammantaget innebär att de 1700
enskilda ﬁrmor som ﬁnns i
Ekerö kommun får goda skäl
att bilda aktiebolag.
– Fördelen med att bilda
aktiebolag är att det är en egen
juridisk person som har ett
eget ansvar om något skulle
gå galet. Ett AB är separerat
från den privata ekonomin
till skillnad mot en enskild
ﬁrma, där det företagsmässiga och det privata deklareras tillsammans, säger Lars
Sjöwall.
Regeln om slopad revisionsplikt föreslås börja gälla
från den 1 november 2010
och väntas enligt regeringens
beräkningar ge småföretagen
möjliga besparingar på runt
2,5 miljarder kronor.
– Det kommer troligen
att ställas krav på att vi som
auktoriserade redovisningskonsulter upprättar en bokslutsrapport där vi intygar
kvalitén i redovisningen.
Med de nya reglerna blir det
en stor lättnad för företagarna, avslutar Lars Sjöwall.
<N8C@EEIFJ

Dibkg
DcXiXieX
DvC8I{8IE8s;\k
mXiY\ZbjmXik`de^X
DcXi_\dle[\ii\kj
<Xik__flici[X^\e[\e).
dXijd\ccXe_Xcme`ffZ_
_Xcmk`fgbmcc\e%vm\e
<b\ibfddle_ljfZ_\cmX
Xmbfddle\ej]ijbfcfi
fZ_jbfcfijcZbk\je\i%
D\e\c]iYilbe`e^\emXi
f]ie[iX[m\e[\kkXi%
– Det går inte att se någon
skillnad mot den normala
förbrukningen, säger Henrik
Svensson på Ekerö energi.
På Mälaröarna släcktes,
förutom
kommunhuset,
Svenska Kyrkans förskola,
Ekendals förskola, Mälaröarnas Waldorfskola, Ekebyhovs förskola, Adelsö förskola, Skogsbäckens förskola,
Färentunaskolan, Skå skola,
Uppgårdsskolan. Sanduddens skola och Ekebyhovs
skola.
CF9v:BC@E;<I
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I den senaste tidens debatt
kring Ekerö kommuns ﬂyktinghantering har bristen
på direktiv från kommunen
till det kommunala bolaget
Ekerö bostäder blivit tydlig.
Efter ett antal vändor i kommunstyrelsen lades nu ett
förslag fram till kommunfullmäktige.
Dock gick direktiven inte
igenom, utan resultatet av
den långa diskussionen som
böljade fram och åter under
nästintill en timme, var att
ärendet minoritetsåterremitterades till kommunstyrelsen
för att beredas ytterligare.
– Jag är kritisk till att det
inte ﬁnns någon fördjupning
av syftet och motivet till det
kommunala ägandet av bostadsbolaget och inte heller
något om verksamhetens inriktning för bolaget, sa Ulric

Andersen, (S) och begärde
återremiss.
Kravet på att tydliggöra
kommunens avsikter med
bolaget ﬁck han stöd för från
ﬂera andra talare. Debatten
handlade även om huruvida
Ekerö bostäder själva ska få
ha synpunkter på hur direktiven ska se ut och hur hårt
kommunen ska reglera Ekerö
bostäders planer på nybyggnation.
@mi`^k`ee\_cc de föreslag-

na ägardirektiven de efterfrågade anvisningarna om att
Ekerö bostäder ska medverka
till att tillhandhålla bostäder
för socialt utsatta och svaga
grupper, samt att medverka
till att kommunens avtalade
ﬂyktingmottagande kan fullföljas.
Nu återvänder ärendet till
kommunstyrelsen för att bearbetas ytterligare.
Stig Marklund (MP) undrade vad som hänt med den
motion om förbättringar av
barnens traﬁksäkerhet i kommunen, som han lämnade in
för åtta år sedan.
– Efter åtta år är det enda
som har skett att en tjänsteman har lyckats skriva ner
två A4-sidor med ett textinnehåll som inte förpliktigar

till någonting, sa han och
hänvisade till det dokument
som lades fram till kommunfullmäktige, med redogörelse
för vad som gjorts på de olika
punkterna.
Ingen kunde svara på varför
motionen, som enligt kommunallagen ska vara behandlad inom ett år, blivit liggande
i åtta år innan den blivit behandlad.
– Det är bara att beklaga att
den här motionen av någon
anledning har blivit liggande.
Jag kan inte svara på varför
den har hamnat mellan stolarna, sa Peter Carpelan.
Även kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge
beklagade den orimligt långa
handläggningstiden.
framgick
att vissa av de punkter som
ingick i motionen redan åtgärdats, men en hel del kvarstår.
– Det som är särskilt allvarligt är att anpassningen av
barnens på- och avstigningsplatser vid busshållplatserna
för att göra dem säkra, inte har
åtgärdats, sa Stig Marklund.
Ytterligare en fråga som
diskuterades länge och väl
var när det efterlängtade reversibla körfältet på Ekerö@

i\[f^i\cj\e

vägen ska bli verklighet. Både
Miljöpartiet och Ö-partiet
ville ha svar på hur arbetet
förlöper.
Oscar Linde (Ö) hade i en
interpellation bland annat
frågat hur tidsplanen ser ut.
– Kommunen har täta kontakter med Vägverket i frågan, men problemet är att få
till reversibelt körfält genom
det känsliga området kring
Drottningholm. Vi bromsar
inte på något sätt. Vi vill inget
hellre än att underlätta för
dem som sitter i köerna, sa
Peter Carpelan (M).

É;\kjfdiji$
jb`ckXccmXi`^ki
XkkXegXjje`e^\e
XmYXie\ejg$fZ_
Xmjk`^e`e^jgcXkj\i
`ek\_Xik^i[XkjÉ

Frågan om hur ﬁnansieringen, som har visat sig bli
långt mycket dyrare än den
ursprungliga summan, ska
se ut hänger fortfarande i luften.
– Medﬁnansieringen kommer att bli en fråga för kom-

munfullmäktige så småningom, sa Peter Carpelan.
Från Ö-partiets sida framfördes även kritik för hur
ärendet och diskussionen
hanteras och i vilka politiska
instanser den förs.
Minskade barngrupper i
förskolan utgjorde också
en punkt på dagordningen.
Nämndkontoret för barn och
ungdom har utrett vad en
minskning av gruppstorlekarna i kommunens förskolor
skulle kosta. Det är stora variationer i storleken på kommunens barngrupper idag, men
beräkningarna är gjorda utifrån att alla barngrupper från 1
till 3 år skulle ha 12 barn och i
grupperna från 4 till 5 år skulle
det vara maximalt 18 barn.
– Minskningen skulle betyda att vi behöver nya lokaler och nyanställa personal,
vilket beräknas kosta ungefär
100 miljoner kronor i investeringskostnader och 17 miljoner i ökade driftskostnader
per år, sade Jan Runesten (M).
Själv är han kritisk till att
enbart fokusera på hur många
barn varje grupp består av.
– Jag tycker att det är ett
väldigt endimensionellt sätt
att se på saken. Man kan inte
mäta kvalitet bara genom
barngruppernas storlek. Personaltäthet, pedagogik, lokaler och de barn och pedagoger som ingår i gruppen har
också en avgörande betydelse
för kvaliteten, sa han.
<ec`^k [\k gi\c`d`eiX bok-

slutet för 2009 kunde kommunstyrelsens ordförande
även berätta att resultatet ser
positivt ut.
– Det ser ut att bli ett väldigt bra resultat och det är
oerhört glädjande att vi tycks
gå 26,5 miljoner kronor plus.
Nu öronmärker vi en del
av överskottet för framtida
pensionsutbetalningar och 9
miljoner avsätter vi för framtida infrastruktursatsningar,
sa Peter Carpelan.
CF9v:BC@E;<I
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JM8IKJA{sEn man som dömts till två års fängelse för grovt bedrägeri söker
nåd hos regeringen. Mannen, som började avtjäna sitt straff på Svartsjöanstalten i september 2009, lider enligt sin advokat av så svår astma och allergi att det
är förenat med livsfara för honom att sitta på anstalt utan tillgång till adekvat
vård.
Advokaten pekar bland annat på att det saknas sjukvårdsutbildad nattpersonal och hänvisar till två läkares bedömningar.

CFM{EsSötvattenslaboratoriet på Lovön får 2 075 812 kronor i bidrag av
Fiskeriverket för projektet ”Utveckling av ﬁsket efter signalkräfta. De sammanlagda beräknade utgifterna för projektet uppgår till 4 151 624 kronor.
Ansökan avser den andra fasen av ett sexårigt projekt som syftar till att
utveckla den nuvarande förvaltningen av signalkräftan genom att ta fram
vetenskapligt underbyggda råd och rekommendationer om hur kräftﬁske
bör bedrivas.

C^XXiY\kjcj_\kjj`]]ifi`<b\ibfddle

<b\ibfddlejmXec`^Xjk\_le[iXj\i

DvC8I{8IE8sEkerö kommun kommer på plats tre från slutet när det gäller
andelen öppet arbetslösa och ungdomar i jobbgaranti.
Det visar en rangordning av landets kommuner som Dagens samhälle har
gjort med hjälp av Arbetsförmedlingensn material. Ekerö har 3,1 procent vilket
kan jämföras med Överkalix som ligger högst upp i listan på 35,8 procent.

DvC8I{8IE8sI en sammanställning från Jordbruksverket framgår vilka de
vanligaste hundraserna i Ekerö kommun är. På första plats kommer blandrashundar med 372 stycken och därefter schäfer 93 stycken. Sedan i fallande ordning; labrador retriever (80), golden retriever (73), rottweiller (61), jack russel
(52), ﬂat coated retriever (45) och engelsk springer spaniel (42).

HiZc]VbgV@jc\hWZg\V

Priserna gäller endast hos Coop Konsum t.o.m 18/4 2010 eller så långt lagret räcker.

Färska kycklingfiléer

Välkommen till
Konsumstämman!

COOP
Förpackning 925 g.

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

Ost

KANONPRIS

79)=K

HÄLSINGE
Ca 400-1000 g.
Välj mellan 17%
och 28%.

69kK
Medlemspris

;g`jhVgKVgh\dY

Apelsiner
MAROCKO
Valencia late. Klass 1.

Extra saftiga
till färskpressad
juice!

SKOGAHOLM/FAZER
480-715 g, jfr-pris 17:48-26:04/kg.

25k
2 för

12)=K

Medlemspris

Smör

Pizza X-tra allt

VALIO
Välj mellan saltat och osaltat.
500 g, jfr-pris 43:80/kg.

GRANDIOSA
Frysta. Välj mellan olika sorter.
350 g.

59k

BILLIGARE
FÖR MEDLEMMAR

3 för

BILLIGARE
FÖR MEDLEMMAR

Medlemspris
Coop Konsum
Stenhamra och
Kungsberga är
ombud för:

21)=S
Medlemspris

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:

Värdeavier

…att du nu kan köpa receptfria läkemedel hos oss.
(I Kungsberga endast lotter)

lll#`dchjb[Vg^c\hd#XdbiZaHiZc]VbgV/%-"*+%)),,(iZa@jc\hWZg\V%-"*+%)'%&)

Crazy

Crazy

I Ekerö Centrum lördag 17

erbjudanden
3 olika erbjudanden från
n
butikerna. Här nedan följer
jer ett
litet urval:

Wiking
Boomerang 20 %
Best Point kalsonger
och trosor halva priset
T-shirt/Piké från Esprit,
tag 3 betala för 2

Backsippan
Boomerang 20 %
Vårjacka från Vila 200:Sea By Sea
Boomerang Junior 20 %
Mixa 2 st
Body/Pyjamas
från Fixoni för 99:Laban T-shirts
till halva priset!

Svensk Fastighetsförmedling:
Ska du sälja din
bostad framöver?
Välj en mäklare som
varit med förr.
08 564 109 40
www.svenskfast.se/ekero

med 50 %
rabatt

Queens
Mjukglass från 10:-

Ekerö Video
Hyr ﬁlm i en vecka för 39:(gäller ej veckans ﬁlm)

Kom in
och se vårens
kanon-erbjudanden
hos
Eurosko!

Utvald vara

En Annan
Bokhandel:
50 % på almanackor
Vacker anteckningsbok
fr. Letts 100:Engelska pocketböcker till
Kanonpris!

Similan Thai food
3 små rätter 90:-

Smultronet:
Bakugan Deka 100:Alla DVD, PS2, NDS,
Wii och PC-spel
Halva priset
Smink från Maybelline.
Köp 2 men betala
bara för den dyraste

Hair
i & Shop!
h
L´oreal schampo
& inpackning
300:- (ord. 508:-)

www.ekerocentrum.se

Day

Ponnyridning!

7 april kl 10.00 till 15.00
Utvald vara
för

100:-

ICA Supermarket
Jordgubbar
Spanien/Italien
250 g 10:Lövbiff storpack 100:-/kg
Mini baguette
tag 2 betala för 1
6-pack 15.90:Ekerö kemtvätt:
50 % på skrädderi
25 % på kemtvätt
& skomakeri
vid inlämning kl10-15

Swedbank:
Kom in och gör
din pensionskoll
hos oss.
Välkommen!

Ekerö Optik:
Du möter modeexperten
Richard från Peak
Performance, Lyle Scott,
Face och Gina Tricot.
Kom och mingla med
oss. Bokar du dina
glasögon under dagen
så får du 20% rabatt
på glasen.

Djurknuten
50 % på alla hundtugg.
Gratis fodertunna när du
köper 10 kg Royal Canin
Kattfoder.
Kanonpris på Fröglass
till alla gnagare
Idag endast 5 kr!
Ekerö Tobak
Läkerol 2 st 15:-

Utvald vara
till kanonpris!

EkeröGrillen
Varmkorv 10:Mjukglass 1/2 priset
Köp 3 likadana
menyer och betala för 2!

Barnspardag på
Handelsbanken
Barnfotografen kommer
till kontoret kl 10-12
Starta fondsparande
till barnen så bjuder vi
på en förstoring
i A4-format.

Ekeröblomman
Mini-quad ord.pris 3495:Crazy day 1995:Mina-moto ord.pris 2495:Crazy day 995:End denna dag. Leverans
dagen efter handpennig
500:-. Kom in och se våra
ﬁna blomstererbjudanden!

SportXtra
Halva priset på
TREK cykelhjälmar
Nu 199:- ord.pris 399:100:- EIK & Skå IK
ryggsäck el. väska
Medtag denna annons
så drar vi av 600:på MBT-skor.

Gäller endast lördagen den 17/4 kl 10.00-15.00. Läs mer på www.ekerocentrum.se

Apotek Tidlösan ● BC-låsservice ● Biblioteket ● Butik Backsippan ● Din syn – Ekerö optik ● Djurknuten ● Ekerö blomman
En Annan bokhandel ● Ekerö kemtvätt & skomakeri ● Ekerö Video ● Ekerögrillen ● Eurosko ● Hair & Shop ● Folktandvården ● Handelsbanken ● ICA Supermarket ● Mälarökyrkans Café ● Pizzeria Tappström ● Queens Konditori & Café
Salong Cosmetae ● Sea by Sea ● Similan Thai food ● Smultronet ● SportXtra ● Svensk Fastighetsförmedling
Swedbank ● Systembolaget ● Wiking Herrmode
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Fartyget som lades i Tappströmskanalen
2002
på
Skanskas mark och har legat
där sedan dess, har upprört
mången
kommuninnevånare och så även politikerna.
Ägaren till båten har, trots
påtryckningar från Skanska,
inte ﬂyttat båten.
Kronofogdemyndigheten
har haft ansvar för fartyget sedan juni förra året. En
upphandling som omfattade
tjänsten att på uppdrag från
kronofogdemyndigheten ombesörja att Seaside bärgades
skulle vara klar 18 januari.
Fyra anbud kom in, men ingen av dem ﬁck uppdraget.
När SeaSide kantrade morgonen den 23 september, blev
situationen än mer akut. Förutom att den nu blivit en rejäl
skönhetsﬂäck, var riskerna
stora ur miljösynpunkt då
fartyget läckte olja.
Ekerö rederi har på uppdrag från KFM ombesörjt ol-
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jesanering och vidtagit åtgärder för att minimera risken
för läckage av föroreningar.
I oktober månad ansågs
en upphuggning av båten
vara enda möjligheten för
att få bort fartyget. Ett anbudsförfarande drogs igång
och anbudstiden skulle gå
ut i slutet av oktober månad.
Men situationen förändrades
då markägaren Skanska inte
tillät någon upphuggning på
plats, eftersom de inte ville
riskera att marken blev förorenad.
En ny anbudsinbjudan
skickades ut den 23 november som nu omfattade tjäns-

ten att bärga Seaside ”till
lämplig förvaringsplats och
förvaras till 20100331.”
Anbudstiden för denna
upphandling gick ut den 18
januari och fyra anbud kom
in.
Vad man inte räknat med
i anbudsinbjudan var att det
skulle bli hård vinter och
tjock is, alltså ingick inte
dessa element i själva upphandlingen.
– När vi gick ut med upphandlingen i november, var
vi angelägna att bärgningen
skulle ske relativt skyndsamt. I och med att isen kom,
gick vi ut med kompletteran-

Meddelanden från sotaren!

de frågor till anbudsgivarna.
De svaren vi ﬁck var att det
var först till våren som det
kunde bli aktuellt att bärga
fartyget, och då föll hela upplägget, säger Linus Sundemar, kontaktperson för upphandlingen på Skatteverkets
inköpsenhet.
Isen har nu börjar ge sig
vilket åter skapar bättre möjligheter för en bärgning, men
nu har ännu en gång nya förutsättningar dykt upp.
En ny upphandling är på
gång och nu gäller inte bärgning utan återigen upphuggning av båten på plats.
– Vi har på senare tid fått
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FINNES:
Sotare med lång erfarenhet som
inte lämnar något åt slumpen.
Hög kvalité på ett brandsäkert
och miljövänligt sätt.
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Ink

SÖKES:
Fastighetsägare som
egentligen
inte har tid
att läsa denna
annons.

klart för oss att den som gör
upphuggningen får använda
marken till jobbet. I och med
det anser vi att det är ett bättre
alternativ. Det är väldigt starka ambitioner att det här ska
göras inom mycket kort tid.
Vi får inte hålla på längre nu,
säger Lars Hellgren på kronofogdemyndigheten .
– Det är mycket anmärkningsvärt att kronofogdemyndigheten
uppenbarligen har misslyckats med sin
upphandling av bärgningen
av fartyget Seaside. Vi vill
inte ha en skeppskyrkogård
i Tappströmskanalen och vi
vill inte heller ha miljöfarliga

RM
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T-Rex

inkl plotter med Yamaha F100

Från 369 000 kr
KAMPANJBÅT 2010
620 BR

 

Yamaha FX HO
Inkl startspärr

160 000 kr
KAMPANJ 2010

inkl plotter med Yamaha F115

Från 368 000 kr
NYHET 2010
Stingray Entre

Från 179 000 kr
KAMPANJBÅT 2010
518 Arrow

med Yamaha F50

RM

rn
oto
am
Ny

Från 149 900 kr
KAMPANJBÅT 2010
491 SC
med Yamaha F40

Från 121 000 kr
NYHET 2010
Cosmos
med Yamaha F25

Från 89 900 kr
NYHET 2010

Stockholm Långholmen

Tel 642 94 00

www.hammarbymarinservice.se
info@hammarbymarinservice.se

Det är kallt nu! Visste du att om man eldar mer än 3 kg ved
i veckan behöver man sota 1 gång per år? Ring oss så hjälper
vi dig att sota din eldstad och skorsten. Inom kort utökar vi
vår service mot våra anslutna kunder och erbjuder tidsbokning
via webben. Mer info kommer inom kort.
Välkommen med din beställning! / Sotaren
Telefon: 08-583 576 80, www.vsnab.se, e-post: info@vsnab.se

Har snön o kylan orsakat skador på huset eller sommarstugan?
Vi åtgärdar skadade takbeläggningar, knäckta tak, vattenskador.
Reparerar och bygger altaner, bryggor, båthus m.m.

Välkommen att ringa el. maila till oss för en kostnadsfri förfrågan!

0760-62 62 35 alt. 0738-92 20 75
info@urbanconstructions.se



HANDLARE
rn
oto
am
Ny

med Yamaha F60
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utsläpp i Mälaren som är vår
gemensamma dricksvattentäkt. I en såhär viktig fråga för
Ekerö kommun får man inte
från en myndighets sida ta så
lång tid på sig för att hantera
detta. Redan nu har skeppet
legat kantrat i kanalen alldeles för länge. Bedömningen
är att bärgningen nu blir
kraftigt försenad och det är
inte acceptabelt. Kommunen
kommer nu att kontakta kronofogdemyndigheten
och
kräva skyndsamma åtgärder.
Vi kan inte ha skeppet i kanalen under sommaren, säger Peter Carpelan (M) kommunstyrelsens ordförande.
Även om ambitionen är
att få bort Seaside så fort som
möjligt, är regelverket kring
upphandlingsförfarandet en
bromskloss i sig.
Först måste annonsen om
upphandlingen ligga ute i
tre veckor. Därefter ska man
utvärdera anbuden och fatta
beslut om vem som får uppdraget. När väl detta är gjort
ges ett så kallat tilldelningsbeslut. Sedan måste man
vänta för att det ska ﬁnnas
möjlighet för de som inte har
fått uppdraget att invända
mot tilldelningsbeslutet.
Med andra ord lär Seaside
ligga kvar ett tag till.


www.urbanconstructions.se

Nu är det dags
att deklarera

Sena
s
3 ma t
j

Deklarera på internet, sms eller telefon - enkelt och säkert
Har du frågor om din deklaration?

Du som inte deklarerar på internet, sms eller telefon

Självbetjäning dygnet runt:

Här kan du lämna din pappersdeklaration:
(OBS! Se öppettider för inlämning på respektive inlämningsställe).

www.skatteverket.se

• Servicekontoren i:
- City, Klara Vattugränd 1
- Skärholmen, Bodholmsplan 2
- Tensta, Tenstagången 49 (OBS! Inget brevinkast)

(Här kan du dygnet runt få svar på det mesta som rör din deklaration.
Du kan också ladda ner blanketter och broschyrer)

servicetelefon: 020-567 000

Botkyrka

• Kommunalhusets entré, Tumba
• Alby medborgarkontor, Albyvägen 2
• Fittja medborgarkontor, Fittjavägen 3-9
• Hallunda medborgarkontor, Hallundaplan 1
• Tullinge medborgarkontor, Tullinge Centrum

Danderyd

• Information Danderyd, Mörby centrum
• Kommunförvaltningen, Slottet, Djursholm

Ekerö

• Kommunhuset, Tappströmsvägen 2

Haninge

• Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2

Huddinge

• Kommunalhuset, Kommunalvägen 28

Järfälla

• Kommunalhuset, Vasaplatsen 11

Lidingö

• Lidingö stadshus, Stockholmsvägen 50

Nacka

• Biblioteket i Forum Nacka

Nynäshamn

• Kommunhuset, Stadshusplatsen 1

Sigtuna

• Sigtuna turism, Stora gatan 33

Sollentuna

• Kommunalhuset, Turebergs torg 1, Sollentuna C

Solna

• Stadshuset, Stadshusgången 2, Solna C

Stockholm

• Stadshuset, Ragnar Östbergsplan 1
• Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151 G
• Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning,
Telefonvägen 30 plan 9, receptionen
• Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Hässelby Torg 20
• Högdalens bibliotek, Högdalsgången 10
• Kista bibliotek, Kista Torg 7
• Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6
• Skatteverket, Magnus Ladulåsgatan 67
• Östermalms bibliotek, Valhallavägen 146

(Här kan du beställa blanketter och broschyrer dygnet runt)
Så här beställer du några vanliga blanketter:
Ring servicetelefonen 020-567 000, vänta på svar och slå sedan direktvalet.
• Du har sålt värdepapper - blankett K4, direktval 6303
• Du har sålt villa/radhus - blankett K5, direktval 6304
• Du har sålt bostadsrätt - blankett K6, direktval 6305

Klipp ut och spara sidan!

För personlig service ring:

Upplysningen
0771-567 567
(Ordinarie öppettider mån - tors 08:00 - 19:00, fre 08:00 - 16:00)
Förändrade telefontider:
26-29/4 08:00-22:00, 30/4 08:00-16:00, 1/5 09:00-20:00, 2/5 09:00-22:00,
3/5 08:00-22:00.

Träffa Skatteverket på gallerior
Kom och träffa Skatteverket i Farsta-, Kista-, Solna- och Ringens köpcentrum.
För datum och tider gå in på www.skatteverket.se och välj ”Informationsträffar
och möten”, välj sedan ”Stockholmsregionen”.

Öppettider på våra servicekontor:
City, Klara Vattugränd 1 (ordinarie öppettider: mån-fre 08:00 - 18:00)
fredag 30 april (Valborgsmässoafton)
08:00 - 16:00
måndag 3 maj
08:00 - 21:00

• Medborgarkontoren i:
- Rinkeby, Folkets hus, Skårbygränd 1
- Älvsjö, Älvsjö stationsplan 11
- Akalla, Järvadialogen, Sibeliusgången 26 A

Skärholmen, Bodholmsplan 2 (ordinarie öppettider: mån-fre 10:00 - 16:00)
fredag 30 april (Valborgsmässoafton)
09:00 - 16:00
måndag 3 maj
08:00 - 21:00
Tensta, Tenstagången 49 (ordinarie öppettider: mån-fre 10:00 - 16:00)
fredag 30 april (Valborgsmässoafton)
09:00 - 16:00
måndag 3 maj
08:00 - 21:00
Extraöppet för deklarationsinlämning
Expeditionen för ID-kortsärenden på Magnus Ladulåsgatan 67, Södermalm,
tar emot deklarationer och utfärdar blanketter under deklarationsperioden:
mån - fre 12 april - 29 april
09:00 - 18:00
fre 30 april (Valborgsmässoafton)
09:00 - 16:00
måndag 3 maj
08:00 - 21:00

OBS! Kontoret i Spånga är stängt.
Vi hänvisar våra besökare till Tensta.

Sundbyberg

• Kommunalhuset, Kavallerivägen 4

Tyresö

• Kommunalhuset, Marknadsgränd 2

Täby

• Kommunalhuset, Stationsvägen 13

Upplands-Bro

• Biblioteket, Bro Centrum
• Furuhällsplan 1, Kungsängen C

Upplands Väsby • Kommunalhuset, Dragonvägen 86
Vallentuna

• Kommunalhuset, Tuna torg 1

Vaxholm

• Kommunhuset, Eriksövägen 27

Värmdö

• Kommuntorget, Skogsbovägen 9-11

Österåker

• Hackstavägen 22, Alceahuset
• Åkersberga bibliotek, Stationsgränd 5

STOCKHOLMSREGIONEN
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En kille med flinka fingrar
Det är inte många som slår
16-årige Karon Nilzén Jonsson
i fingerfärdighet. Men så ligger
det också tusentals timmars
träning bakom de trolleritrick
han underhåller med i sina föreställningar.
– Jag kommer inte ihåg hur gammal
jag var när jag började trolla, men jag
minns att jag visade trolleritrick för
kompisarna redan på dagis, berättar
han.
Det som började med en liten
trollerilåda och några enkla korttrick
har nu växt till uppskattade shower
som Karon visar för både små och
stora åskådare. Två gånger har han
haft välbesökta föreställningar i
Erskinesalen och han har uppträtt
under otaliga jubileer, barnkalas
och andra evenemang. Minst ett par
gånger i månaden är han ute och visar upp sina trollkonster i olika sammanhang.

ÉAX^_Xi^XejbXckk]i
XkkgiXkX`e]iglYc`b
fZ_j\iki`Zb\ejfd\kk
d\[\c]iXkk]bfekXbk
d\[glYc`b\eÉ

I den ena ﬂygeln till Stafsunds slott
bor han i en vacker hemmiljö som
ger en utmärkt fond till hans sceniska framtoning. Den röda, vadderade
jackan och det bakåtkammade håret
åtföljs av distinkta handrörelser, ett
belevat sätt och full uppmärksamhet under vårt samtal. Det är lätt att
föreställa sig Karon i samspel med
en publik och det är också den kontakten som ger honom den största
behållningen när han trollar.
– Jag har ganska lätt för att prata
inför publik och ser tricken som ett
medel för att få kontakt med publiken. Det roligaste är att få en bra
reaktion på det jag gör. Oftast är jag
inte nervös när jag ska upp på scenen och jag har alltid en utväg om
något skulle gå snett.
?XeY\ikkXiXkk[\esvåraste publiken är barn. De tappar lätt koncentrationen om man inte arbetar på att
behålla deras uppmärksamhet och
de gör också försök till att avslöja
hur han bär sig åt. Att han gömmer
korten i ärmen brukar vara det he-

taste förslaget. Ännu har dock ingen
lyckats röja hans hemligheter.
Karon har ett par olika program av
varierande längd som han anpassar
utifrån uppdragets karaktär och lokalens utformning. Dessutom har han
en del jongleringsinslag, med så kallad diabolo (timglasliknande jongleringsföremål) i sina uppträdande.
EpX ki`Zb bfdd\i också ofta till.

En del av att vara trollkarl handlar
om att hela tiden vidareutveckla
sina program och det ﬁnns tre olika
möjligheter att utforma nya trollerier. Man hittar på dem själv, lär sig
av någon annan eller så köper man
helt enkelt ett trick. Antingen en beskrivning eller hela tricket inklusive
rekvisita i en trolleriaffär.
– Jag får också mycket inspiration
genom mitt medlemskap i Svensk
magisk cirkel och de månadsträffar vi har där vi visar varandra olika
trick.
Men de allra ﬂesta trollerier är
ändå variationer på samma tema.
– Alla trick har egentligen samma
grunder och om man kan dem så kan
man variera och skapa nya trick.
Karon är sparsam med att trolla
för vänner och bekanta, om de inte
själva ber om det. Familjen däremot
får ofta agera försökskaniner och
titta på när Karon visar upp sina nya
trollerier. Han tvekar dock inte när
jag ber om ett smakprov.
– Javisst, vänta lite, säger han och
studsar upp när jag frågar om han
kan tänka sig att visa något trick.
<e d`elk j\eXi\ i _Xe tillbaka

med en kortlek i högsta hugg. Han
blandar vant och drar med handen
ut kortleken i solfjäderform, som
bara en trollkarl av rang klarar av. Ytterligare några minuter senare är jag
fullkomligt bortkollrad och förstår
inte alls hur han kunde få de kort jag
valt att para ihop sig med sina likar
i den omsorgsfullt blandade leken.
Det ger sannerligen resultat att träna varje dag.
Till sommaren slutar Karon
grundskolan och då hoppas han på
att komma in på Scengymnasiet i
Skärholmen. Där kan han få chansen att utveckla sina konster och
hjälp på vägen att förverkliga drömmen om att så småningom kunna
försörja sig på sitt trolleri.

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

;\ki`ek\ckkXkk_e^Xd\[`jme^XieXeiBXifeE`cqeAfejjfem`jXilggj`eXki`Zb%
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PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?
Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.

&ÚRNYA DIN TRËDGÍRD OCH DITT BOENDE

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com

*AG SKAPAR EN VACKER HELHET AV DIN INNE OCH UTEMILJÚ

/M OCH TILLBYGGNAD
.YBYGGNAD
"YGGLOV
4RËDGÍRDSDESIGN
2ÍDGIVNING

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

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

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA
UTGÅNGSPRIS: 2 375 000 kr
BOAREA:  KVM BIAREA  KVM
TOMTAREA: 216 kvm
ADRESS +LEVBERGSVËGEN 

MÄKLARENS BESKRIVNING: 6ËLPLANERAD vGRËNDVILLAv MED ÚPPET
LJUST GAVELLËGE I LUGNT POPULËRT OMRÍDE .YLIGEN MYCKET SMAKFULLT
RENOVERAT OCH I BRA SKICK 3TORT VARDAGSRUM NYTT LËCKERT KÚK MED
MATPLATS HELKAKLADE BADRUM OCH FYRA BRA SOVRUM 4REVLIG OGENERAD
STENSATT INNERGÍRD ,UFTVËRMEPUMP SEPARAT FÚRRÍD OCH FRIGGEBOD
'ARAGE I LËNGA ,ËTTSKÚTT TREVLIG HÚRNTOMT .ËRA STRÚVOMRÍDEN BUSS
SKOLOR DAGIS OCH AFFËRER

BESIKTIGAD

BESIKTIGAD

Är du nöjd med din bank?
  !     ! 
 " !  "  "     
"      ! !    
   
Brommaplan 403 - Kundtjänst
Brommaplan 418 - Rådgivningskontor
0771-22 44 88
bromma3261@nordea.se
nordea.se
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UTGÅNGSPRIS: 2 795 000 kr
BOAREA: 130 kvm + garage 50 kvm
ADRESS "LÍSBACKSVËGEN 

UTGÅNGSPRIS: 2 600 000 kr
BOAREA: 131 kvm + garage 25 kvm
ADRESS 6ETEVËGEN 

MÄKLARENS BESKRIVNING: 4RIVSAM OCH VËLPLANERAD
ENPLANSVILLA MED GARAGE &EM ROK VARAV FYRA SOVRUM
+ÚK MED TREVLIG MATPLATS OCH FRËSCHA VITVAROR ,UFTVËRMEPUMP GER LÍG DRIFTKOSTNAD 4REVLIG TRËDGÍRDSTOMT
MED FRUKTTRËD OCH BËRBUSKAR 4RËDËCKAD ALTAN SAMT EN
STENSATT UTEPLATS ,UGNT LËGE PÍ ÍTERVËNDSVËG

MÄKLARENS BESKRIVNING: -YCKET 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

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

10 %

rabatt på alla
produkter från
International

1 978

SKEPP OHOJ!
        

International är världens största tillverkare av båtfärg för fritidsbåtar.
De erbjuder produkter av högsta kvalitet för båtägare världen över. Nu
är alla båtägares favoritsäsong här, så vi har fyllt våra hyllor med allt
man kan tänkas behöva till båten. Här ﬁnns produkter för rengöring,
spackling, tätning och – naturligtvis – kvalitetsfärger till din båt.
Välkommen att handla din båfärg hos oss!*

C

Här ﬁnns

Ny
avdelning!
Nu har vi en ny
kakel- och klinkeravdelning
samt textilmattor från
Golvabia!

vi!

* Erbjudanden gäller under april månad.

www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
Inspiration  Tips  Trender      Kunskap        Tips                
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Jessica tog finalplats
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ut för att överlägga.
Jessica Jansson från klass
8A i Tappströmskolan, blev
med sin gitarr och sång av låten To be with you av Mr Big,
den lyckliga vinnaren.
– Det var min musiklärare
som tipsade mig om tävlingen. Sedan kom de till skolan
och då anmälde jag mig.
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från Hässelby gymnasiums
medieprogram
arrangerat
musiktävlingen. I år har 14
skolor runt om i Västerort
anmält sig. En rad delﬁnaler
äger rum för att få fram ﬁnalister till den stora, avgörande
ﬁnalen.
   kommun deltog

sju bidrag med elever från
Birkaskolan, Ekebyhovskolan, Tappströmsskolan och
Uppgårdsskolan.
Stämningen var på topp i

För andra året i rad har elever

Erskinesalen och det hela var
mycket proffsigt anordnat.
Precis som i TV:s Idol presenterade de medverkande
sig först i en kortﬁlm.
   spelade de live inför klasskamrater och anhöriga. Lysande mobiltelefoner
gungade i salen och ett och
annat plakat med artistens
namn hölls upp.
Efter att samtliga uppträtt
vandrade juryn, bestående av
elever från de fyra skolorna,

Vuxenutbildning
– för dig som vill vidare
Sök till Komvux och:
l
l
l

skaffa en yrkesutbildning
bli behörig till högskolestudier
bredda din kompetens

     har sjungit
sedan hon var fyra, fem år.
Hon tycker att det vore roligt
att göra artistkarriär men är
också väl medveten om att
det är tufft att slå sig fram.
Finalen äger rum den 21
april, var är ännu inte klart.
– Förra året var vi i K:fem i
Vällingby centrum och lyckades anlita Idol-juryn med
Laila Bagge, Anders Bagge
och Andreas Carlsson. Men
då var vi sponsrade. I år är det
inte så, säger Lars Porseryd,
medielärare på Hässelby
gymnasium.
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– Det ska bli trevligt att ställa
ut i det vackra slottet som ligger mitt i Sveriges vagga, säger
den 83-årige konstnären som
numera endast ställer ut om
han får förfrågan.
Redan för 15 år sedan ställde
han ut på Ekebyhovs slott. Nu
är det dags igen att visa graﬁk, akvareller, oljemålningar
och skulpturer som alla har
det gemensamt att inspirationen kommer från det skånska
landskapet där Alf växte upp.
– Jag kommer främst ställa
ut bilder av ansikten som beﬁnner sig i landskapsmiljö,
men även någon skulptur.

Trots att han lämnade Skåne
för huvudstaden för exakt 60
år sedan i år, drömmer han
fortfarande om de öppna slättterna och rösten bär spår av
skånsk dialekt. Numera bor
han i Norrtäljetrakten, där han
fortfarande arbetar i sin rymliga ateljé varje dag.
Alf Olsson ﬁnns representerad både på Nationalmuseet
och Moderna museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Nasjonalgalleriet i Oslo,
New York public library och
en mängd andra museer runt
om i världen.
Hans konstverk kan också
ses i ett stort antal offentliga
miljöer däribland Rosengårdsstaden i Malmö, Södra station i Stockholm, polishuset i
Malmö och Apoteket Lejonet
i Stockholm.
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  kommer ﬁnalen att

vara i Bromma gymnasium
där sju ﬁnalister och kanske
någon joker ska göra upp om
titeln ”Bäst i väst 2010”.
– Jag ska öva mycket och
spela för vänner så att jag blir
av med lite nervositiet, säger
Jessica Jansson.

 

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

Sommarkurser 2010
Läs en sommarkurs på Komvux i Stockholms kommun. Du kan välja
att studera yrkesinriktade eller teoretiska kurser. Kursstart 31 maj.
Ansök senast den 21 april via www.stockholm.se/vux

Distanskurser
Du kan även välja bland ett stort antal kurser på distans inom bl.a.
vård, barn- och fritid och ekonomi. Kurserna startar löpande.
Läs mer, www.ekero.se/vux
Här kan du söka utbildning i andra kommuner i Stockholms län,
www.ksl.se/vux
Flygfoto över Söderströms väg, Stenhamra

Du kan söka studiemedel via www.csn.se
Välkommen att kontakta Ekerö Komvux
för studievägledning och information.
560 39 269, e-post: jan.korell@ekero.se

Kvalitet ger trygghet
AB Ekerö Bostäder
Ekuddsvägen 42
Box 241, 178 24 Ekerö

Växel 08-560 351 70
Bostadsförmedling 08-560 329 18
E-post info@ekerobostader.se
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Bli en nöjd
IVT kund du också
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Foto: Mats Hallgren
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ställningen tisdagen den 13
april och är öppet till söndagen den 18 april.

I fokus står det dukade bordet som kan vara dukat för så
många olika tillfällen, storfester, en ﬁka, en lunch, en liten tête-a-tête för två eller en
bröllopsmiddag med många
gäster.
Här möter man färg och
form och inspireras av vackra

bordsinstallationer, blomsterarrangemang och scenerier i
vårens alla färger.
Kostymer och rekvisita
från teatern förstärker stämningen i den vackra Déjeunersalongen.
arrangeras i
Déjeunersalongen i Drottningholms Slottsteater men
även i Svanhuset och Götiska tornet i Drottningholms
slottspark.
Svanhuset och Götiska
tornet är vanligtvis inte öppna för allmänheten men ett
undantag har gjorts under utställningstiden.
Drottning Silva inviger ut-





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

till den 6 juni
arrangerar Drottningholms
slottsförvaltning för andra
året i rad ett blomsterﬂor med
penséer på Kina slotts galleritrappor och gårdsplan. Nytt
för i år är blomsterbroderiets
vita toner.
Besökarna kommer att
mötas av 120 olika sorters
penséer i blomstertrappan
på Kina slotts galleritrappor
och ett blomsterbroderi i
vita färgtoner på Kina slotts
gårdsplan.

Alltid den senaste spetstekniken

   

Komplett program

Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Bra för miljön

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Nöjd-Kund-Garanti

Trygga försäkringar

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

®

●

Skå industriby

Komplett däckservice
med däckhotell
Personbil – Lastbil – MC – ATV

Sommardäck till containernetton
GOOD YEAR

DURO

UNIROYAL

195/65-15 Efficiant Grip ........... 676:-

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

195/65-15 Rainexpert............... 650:0:-

205/55-16H Efficiant Grip ........ 826:-

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

5:205/55-16 Rainexpert............... 775:-

225/45-17W Efficiant Grip ...... 1175:-

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

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

225/40-18W Efficiant Grip ...... 1325:-

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

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

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

CONTINENTAL

PIRELLI

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

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

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

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

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

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

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

08-560 32610

www.gusondack.se

Adress: Bryggavägen 106

Samtliga priser inkl moms
och miljöavgift.
Montering tillkommer.

225/45-17W

CONTINENTAL
SportContact 3

1204:-
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Mälaröarna har ett aktivt idrottsliv med
många barn och ungdomar i farten. Men
det är inte bara de unga som håller igång.
Halv åtta varje lördagsmorgon spelas
volleyboll i en grupp där medelåldern är
67 år.
Det är lugnt och stilla vid Ekebyhovskolan en
lördagmorgon i mars. Skolbarnen är lediga,
men helt tomt är det inte. En efter en dyker
de upp, seniorerna som träffats i 30 år för att
spela volleyboll på sitt eget vis.
– Du kommer nog inte riktigt känna igen
spelet om du kan volleyboll. Vi har lite egna
regler, berättar Christian Duhs som är en av
de yngsta i gänget. Han är bara 61 år.
Det hela började för 30 år sedan. De ﬂesta
var nybörjare när det drog igång.
– Vi var ett gäng hockeypappor som ville ha
någonting att göra, berättar Erik Åkerljung
som varit med från start.
+$ &5+!')+!)( ,*&, - /)&&0)&& # %0")/,%)&(, !0'(,-#%,& &4&+( 3+  4+ 1&,- #
!3(!-3+(+055!&3(!,--#&&/3(,-+*4#&( +/#")()',,)+!)&&+!+-)&&&&
#(,-+5'(,0+!)" $5+($3&&(& +3'++( +4(/3(,-+ +#,-#( .",)" +#%2%+&$.(!
+#%/+')",-+-/)&&0)&&-+3(#(!( 5+4+,(
Foto: Ewa Linnros

   varit med under alla trettio
åren och som redan då var i pensionsålder är
Henry Höög. Han är nu gängets äldste spelare
med den aktningsvärda åldern 84 år. Det är
svårt att tro för spänsten är det inget fel på.
Henry kom med via en god vän som börjat
spela.
– Vi har haft trevligt hela vägen. Jag har inga
planer på att lägga av. Så länge jag får vara med
så hänger jag på, säger Henry Höög.
– Henry är vårt räkneverk, säger Erik och
menar då poängräkningen under matcherna.
Det är väl lite si och så även med detta, för
när spelet drar igång råder en viss oenighet om
vad det står. Margareta Rodell tar över räkneansvaret en stund då förvirringen är total.
 

Från början var de runt 15-20 stycken och då
deltog även fruarna. Idag är endast två damer
med.
– Vi var så många att vi hade avbytare till
och med, säger Henry Höög.
Idag är de totalt nio stycken som ses varje
lördagsmorgon klockan halv åtta till nio. Ett
bekant ansikte för många är Hans Nyberg
som jobbat med skolfrågor i kommunen i
många år.
Från början spelade de i Träkvistaskolans
gymnastiksal. Då den brann sökte de tid på
Ekebyhovskolan, men allt var upptaget. Det
vill säga från klockan nio på morgonen.
De bestämde sig då att offra sovmorgonen
på lördagar för att inte riskera att gruppen
skulle upplösas.

7 .,%"&,-#(-%.((,*&
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Det här med de egna reglerna har nog blivit
lite tvunget då de inte är fulltaliga lag. I ”riktig” volleyboll ska lagen bestå av sex spelare.
Eftersom de nu är totalt nio blir det en omöjlighet. Dessutom kommer inte alla varje
gång. Margareta och hennes man Georg som
också är med, reser till exempel utomlands en
längre tid på vintern.
– Vi spelar ändå, hur få vi än är, säger Christian.
De ses även utanför plan emellanåt. Kvällen före denna lördag har de haft matlag och
njutit av skomakarlåda och god dryck.

 och hennes man Georg har va-

+!+-)&&#,+/-!( Foto: Ewa Linnros
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Foto: Ewa Linnros

rit med i 20 år. Tillsammans med Eva Hjälm
Olsson utgör hon de enda kvinnorna som ingår i gruppen.
– Det är bara roligt och man vänjer sig vid
killarna som skäller. Georg och jag spelar oftast med dom snälla som uppmuntrar och är
positiva, säger Margareta med ett skratt och
tillägger att skällandet är mest en jargong på
skoj. Hon har haft ett litet uppehåll för tre år
sedan då hon bytte en höft. Det är dock ingenting som märks när man ser Margareta i aktion.
– Vad står det Henry, ropar någon efter ett
tag.
– Det är Maggan som räknar, svara han
rappt och kontrar en knuff från Erik samtidigt.
Erik Åkerljung är nog gruppens spelevink.
När någon missar en boll gestikulerar han vilt
och vrålar ut ”men vad i h…” , men med massor av bus i ögonen.
– Man får inte ta det för bokstavligt det som
hörs på plan, säger Henry.

   smittande glad och gliringar
far lika snabbt mellan spelarna som bollen
gör. Tempot är högt och varje avgjord match
avlöses genast av en ny.
– Det gäller att utnyttja tiden, klockan nio
kommer damgymnastiken, säger Christian.
Efter passet avrundar de med en välförtjänt
bastu.
De använder juniorboll och damhöjd på
nätet för att det inte ska bli för tufft. Vad krävs
då för at kvala in i gruppen?
– Du ska helst inte kunna spela volleyboll
och gärna sakna bollkänsla, säger Erik och de
andra bifaller.
Sedan är det dags för nästa match och de
undrar om jag inte vill vara med, men jag avböjer vänligast, även om jag delvis uppfyller
inträdeskravet. I mina ögon kan detta seniorgäng spela volleyboll rätt väl. 






















  

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

Bilskadereparationer
Framvagnsinställningar
Bilglas • Lackering

&YRHJULSINSTËLLNINGAR
RANSC

EN

S
RANSC

EN

D
RBU

N

www.ekerobilskadecenter.com
Tel: 08-560 245 15 • Skå Industriområde

Bläckstråle eller laserskrivare?
VI VET
Ring

Jag behöver
datorhjälp
NU!

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

!LKOLÍS  !LKOTEST
Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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4ELEFON     s (AMMARKVARNSVËGEN  s 3KÍ
WWWEKEROBILSKADECENTERCOM
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Lackförsegling • AC-service

IK

R

Handtvätt • Polering

S

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

D
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O

T

N

T

RBU

H

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

SFÖ

Carina Eldh

Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag

D

R

IK

Dip. Massageterapeut

MO

RB

MO

O

H

T

AC - service

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

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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www.husmanhagberg.se

% !(! %!
!$#!!"

!"#!#&"#!"
!$#$ "#!("!
'! "

   +#$%
#!+# $# %
)#+# !

!(#! '# '
#! (%%$&%+#$%
%% ' %%!
)#%#   *#%#
$&%#$*%#  (#!
+'#!($& %
)#+# $ (%# 
  )$#&# 
-+#! ($%+$
  "*)#+# $%#
"#!-
Att ta sig ut till Mälaröarna
var riktigt krångligt före
broarnas tid. Mellan Drottningholm och fastlandet gick
en färja.
Gustav III tyckte det var
besvärligt att färdas mellan
Stockholms slott och Drottningholm och ville ha en rak
förbindelse. Arkitekt Carl
Fredrik Adelcrantz kom med

ett förslag om tre broar och
en nästan rak väg, som skulle
förena de båda slotten. Alla
tre broarna blev klara för invigning samma år, 1787. Det
var Drottningholmsbron,
Nockebybron och Tranebergsbron. Broarna var fasta
och vilade på stenkistor.
Det är två alternativ som
presenteras i tidningen
1960. Antingen en högbro
på 26 meter eller en lägre,
öppningsbar bro 12-13 meter
över vattnet. Det skulle dröja
till 1965 innan en provisorisk bro togs i anspråk. Den
planerade Nockebybron kom
att invigas 1973 och blev då
öppningsbar med segelfri
höjd vid stängd bro på 12,5
meter.
Den bro som 1960 ﬁnns
på plats är öppningsbar, men
den allt mer ökande nyttosjöfarten skapar problem.
”Detta, och den allt starkare
biltraﬁken för med sig att
förlustelseseglationen i fortsättningen blir hårt hållen.
Motorbåtar med småmaster
kan under den sommar som
kommer inte räkna med
broöppning.”
Statistik för Nockebybron
från fjolåret 1959 visar att antalet broöppningar var 4201.
Tappströmsbron har under
samma period öppnats inte

mindre än 1423 gånger. Tappströmsbrons allra förste vakt,
Ernst Bergman, gör sitt sista
år som brovakt 1960, efter 30
år i tjänsten. I Mälaröarnas
nyheter skriver man ”Efter
så många år med strävsam
passning året runt måste det
bli svårt för honom att hålla
sig från sin bro, men han
kan ju om han så vill, gå ner
och titta på båtar som kommer och går och resonera
ungefär som stinsen som
hade semester. Det har hänt
mycket sedan Ernst Bergman började som brovakt.
De första åren fram till 1934
sträckte han ut en håv och
tog två kronor i avgift av alla
båtar.”
Ernst Bergman har naturligtvis många minnen från
de 30 åren, som han berättar
för tidningen. “Han minns
en gubbe som en morgon
frågade efter första bussen
och trodde sig hinna till speceriaffären för att köpa en öl.
Men han kom för sent, och
på samma vis blev det vid
alla de andra bussarna hela
den dagen. Han blev lummig
och tyckte: – Det är allt bra
underliga bussar ni har på det
här stället.”





Ekerö Närlunda
Mycket välplanerat hus på eftersökt adress i ett plan med luftiga och generösa ytor. Stor välskött tomt i soligt SV-läge samt
stor altan, med bl.a. pool. Stort kök med trevlig köksö med extra diskho. 145+50 kvm. Tre bra sovrum, två våtrum. Gemensam
båt/badplats. Stort garage. Välbeläget endast ett stenkast från skola/dagis, buss och närhet till vackra promenadstråk invid Mälaren.
Utgångspris: 4.450.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Brantbacken 2 Ekerö 08-560 304 22



nyhet

LADY VGG 05

Ekerö Sandudden
Ljust och smakfullt med härlig vy över grönska och Mälarens glittrande vatten, på avstånd. Genomgående fint skick i
välplanerat parhus byggt 2002. Öppen planlösning och generös takhöjd i vacker ljus sällskapsyta med rymd. Stilfulla materialval. 111
kvm. Tre uteplatser på lättskött tomt. Carport. Nära skola, butiker, buss och vackra promenadslingor utmed vattnet.
Utgångspris: 2.995.000 kr Visas: Vänligen ring för tid. Adress: Sjöutsikten Ekerö: 08-560 304 22

Vggfrg som ger
rummet en knsla av
vrme och mjukhet.

Ekerö Helgö
Charmigt fritidshus med det perfekta läget ett stenkast från Mälaren. Ligger omsvept av fina naturomgivningar och med
"badrocksavstånd" från Mälaren som du vackert kan beskåda från huset. 46+15 kvm. Mycket välskött tomt om 2.677 kvm som
sluttar mot söder, vilket gör den mycket eftertraktad. Lantlig idyll endast 30 minuter från stan. Tillgång till båtplats genom servitut.
Utgångspris: 1.975.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Hagtornsvägen 20 Ekerö: 08-560 304 22

Räkna med oss!
Du får en dagsfärsk fri värdering av din
bostad och kunskap om hur den lokala
marknaden ser ut. Vi hjälper dig också att
kalkylera ränteförändringar och skatteeffekter när du ska sälja.
Räkna med oss när det gäller ditt boende.

LADY.

Nr bara det bsta r gott nog.

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

Välkommen att bli nöjd du också!

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Öppet brev till Ekeröbloggen
Politiken och dess företrädare har, till skillnad från
Ekeröbloggen, ett uppdrag att
verkställa demokratiskt fattade
beslut, ett mandat att agera och
ett politiskt ansvar att ta.
Vi socialdemokrater i Ekerö, och
för övrigt samtliga politiska partier i
kommunen, vill det som ekeröborna
vill, nämligen att ett badhus ska uppföras i vår kommun.
Vi socialdemokrater i Ekerö vill att
badhuset byggs med absoluta hänsyn
till långsiktigt hållbara miljökrav och
säkra tekniska lösningar.
Vi socialdemokrater i Ekerö vill det
som ekeröborna vill, nämligen att
badhuset till sin funktion och som
byggnad ska bli spännande och estetiskt tilltalande med kostnader för
att nyttja det som är rimliga för var
och en.
Läser man ett urval av Ekeröbloggens samlade alster blir man
”imponerad” över den sakkunskap
som dess redaktionsråd tycker sig
besitta. Det känns tryggt att veta att
Ekeröbloggens redaktionsråd består
av självutnämnda experter på snart
sagt alla områden av offentlig förvaltning. Det ﬁnns inte ett enda av
politikens och kommunens verksamhetsområden där inte Ekeröbloggens
”expertråd” trätt fram och demonstrerat sitt kunnande – nu senast ifråga
om hanteringen av upphandlingen av
badhusprojektet i kommunen .
Vi kan således vila i trygg förvissning om att Ekeröbloggens ledande

skribent, tillika dess ansvarige utgivare, besitter den kunskap och den
erfarenhet som alla andra aktörer på
området anses sakna.
Väl medveten om att Lagen om
Offentlig Upphandling (LOU)
ställer strikta och oavvisliga krav
på upphandlingssekretess när det
gäller anbud som kommer in går
Ekeröbloggen till våldsamt personangrepp mot de som har anförtrotts
ansvaret för att för ekeröbornas och
skattebetalarnas bästa sköta dessa
förhandlingar. Man antyder både
inkompetens, hemlighetsmakeri och
lagbrott. Man avstår dessutom avsiktligt från att berätta att kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige
kommer att fatta de avgörande besluten i badhusfrågan.
Är det ovillkorligen och i alla lägen
enbart ”ﬁnn fem fel” som gäller
för Ekeröbloggen? När kan vi på
Ekeröbloggen få läsa också om sådant
som gör att ekeröborna trivs och är
glada för att bo i vår kommun?
Det som skrivs på Ekeröbloggen
är personangrepp, ifrågasättande av
politikers ärliga avsikter och mentala tillstånd. All saklig och konkret
information som skulle kunna vara
av intresse och till nytta för medborgarna lyser med sin frånvaro.
Ekeröbloggens ”affärsidé” är att
skapa ett politikerförakt som drabbar
alla politikens företrädare men också
medborgarna.
ÆLci`Z8e[\ij\e
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I mer än tre decennier har
Per Eskilsson på ett förtjänstfullt sätt drivit och
utvecklat moderat politik.
Han har varit en ifrågasättande, uppmärksam och
uppskattad medlem med
många ansvarsfulla förtroendeuppdrag. Sedan ett antal
år har inte Per Eskilsson haft
några politiska uppdrag men
fortsatt att vara medlem i
Moderaterna.
De senaste åren har det
skett en markant förändring i Pers agerande, något
som ﬂera moderater har
noterat. Per har upprepade
gånger och på olika sätt
motarbetat Moderaternas
och Alliansens politik på
Ekerö. Han har dels överklagat fattade beslut om
Ekerö Bostäder och fått
avslag, dels har han via
Konkurrensverket med felaktiga fakta försökt hindra
och stoppa den pågående
badhusupphandlingen.
Dessutom är Per chefredaktör för en blogg som aktivt
smutskastar Alliansens företrädare.
Vi är medvetna om att
man som medlem inte alltid
delar alla beslut i alla lägen.
Men när man vid ﬂertalet
tillfällen offentligt agerar
mot sitt parti, hamnar man
förr eller senare i ett läge där
man ska överväga att lämna.
Den lokala partistyrelsen
har vid ﬂera tillfällen pratat
med Per om den ohållbara
situationen och gett honom
lång betänketid att fundera

på sitt agerande och om han
är medlem i rätt parti. Det
är hög tid för Per att fatta ett
beslut.
Per måste inte tycka om
vår politik, men som moderat bör man ha moderata
värderingar och agera för
Moderaterna och Alliansen.
Därför uppmanar vi Per,
med anledning av de senaste
årens händelser, att lämna
Moderaterna och önskar
honom lycka till i sin nya
övertygelse.
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Sex moderata politiker
tycker att jag bör lämna
Moderaterna.
Min fråga är då: Hur kan
ni veta att jag är medlem i
Moderaterna?
Medlemsförteckningen i
politiska partier är nämligen
hemliga för alla utom delar
av styrelsen. Detta för att
uppgifter om partitillhörighet för enskilda personer
inte ska kunna avslöjas eller
spridas.
Ni ingår inte i styrelsen för
Moderata samlingspartiet i
Ekerö. Ni kan alltså inte veta
om jag är medlem i partiet.
Som förtroendevald poli-

tiker uppger man naturligtvis vilket parti man tillhör.
Men jag är sedan 2006 inte
förtroendevald politiker,
utan en enskild person
Det ﬁnns självfallet ingen
anledning för mig att ta
ställning till en uppmaning
från er att lämna ett parti.
Eftersom ni inte kan veta
vilket parti jag tillhör, eller
inte tillhör, som privatperson.
I insändaren riktas också
kritik mot mig för mitt agerande i enskilda frågor och
för artiklar i Ekeröbloggen,
där jag är ansvarig utgivare.
Men som ansvarig utgivare för Ekeröbloggen svarar
jag inte för de åsikter i sakfrågor som diskuteras. Varje
författare står för sin åsikt.
Jag svarar för att reglerna i
yttrandefrihetsgrundlagen
följs. Jag ser till att vi följer
de etiska reglerna för press,
radio och TV.
Jag tycker att ni ska bli
bättre på att tala med och
lyssna på innevånarna.
Ekerös innevånare har givit
politikerna i Ekerö underbetyg på dessa områden i SCBs
stora medborgarundersökning 2007.
Ekeröbloggen är en mötesplats för rak information
och öppen diskussion. Ni
är därför välkomna med
inlägg och kommentarer i
frågor som är angelägna för
Ekeröbor.
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Redaktionsrådets svar på Andersens
öppna brev: Ekeröbloggen är en
mötesplats för rak information och
öppen diskussion. Vi är noga med att
veriﬁera all information som lämnas i
våra inlägg. Ekeröbloggen är öppen för
alla Ekeröbor.
Ulric Andersen kritiserar vår artikel
”Fort och billigt – viktigare för Ekerö
badhus än kvalitet, långsiktig hållbarhet och miljökrav” som publicerades 23
mars på www.ekerobloggen.se
Ulric har missförstått vår artikel på
två viktiga punkter.
Först sekretessfrågan: Vid upphandling är anbuden självklart sekretessbelagda. Men underlag för anbuden, förfrågningsunderlaget, får inte sekretessbeläggas som skedde i badhusärendet.
Ekeröbloggen ingrep, sekretessen
hävdes. Alla politiker och allmänhet
kan nu på Ekeröbloggen ta del av vilka
krav som kommunen ställer på badhuset. Och vilka krav som enligt kommunen är viktigast.
Vilka krav är viktigast? Det är här
som vår kritik kommer. Carpelan,
Billter och Andersen har nämligen
utan insyn beslutat att pris och tidplan
är viktigare än hållbara miljökrav,
långsiktiga tekniska lösningar och
kringaktiviteter som gym etc.
Nu säger Andersen att socialdemokraterna bland annat vill att badhuset
ska byggas med absoluta hänsyn till
långsiktigt hållbara miljökrav och
säkra tekniska lösningar.
Men så står det inte i det frågnings-

underlag som gått ut till företagen.
Här gäller främst kostnad och tidplan.
Denna prioriteringen skulle naturligtvis ha diskuterats offentligt av alla.
Men genom sekretessbeläggningen
ﬁck vi ingen diskussion. Om vi haft en
öppen diskussion hade vi fått ett bättre
underlag för utvärderingen av de
anbud som kommer in. I Tyresö, som
bygger ett badhus, har man genom att
poängsätta de olika delarna av anbuden fått ett bättre underlag.
Nu är vi bundna. Enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU) får
utvärderingskriterierna inte ändras
under pågående upphandling. Det
som står i förfrågningsunderlaget
gäller.
Det går inte, som Ulric påstår, att
fatta de avgörande besluten om val
av leverantör i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Valet av leverantör måste nämligen baseras på underlaget som gått ut till företagen och den
prioriteringsordning som anges där.
Badhuset är en stor kostnad. Ett
badhus kostar kommunen cirka 250
mkr under 25 år. Det är den största
fråga som dagens politiker kan besluta
om. Att förhindra insyn från allmänhet och alla politiker är att inte fullfölja
sitt uppdrag på ett demokratiskt sätt.
Om ovanstående kritik är personangrepp som du påstår överlåter bloggen åt läsarna att bedöma.
Är det ett billigt, snabbt byggt
badhus eller ett hållbart badhus vi vill
ha?
ÆI\[Xbk`feji[\k
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Jag undrar varför poliser åker
gratis på färjan mellan Ekerö
och Slagsta? En polisman
som åker till och från sitt
arbete är väl inte mera i tjänst
än en sjuksköterska som åker
samma väg!
Jag tycker det är fräckt att
bara hala upp sitt polislegg
och åka gratis. Så dåliga löner
har inte poliser.
Som företagare får man

inte göra vad som helst utan
att man ska förmånsbeskattas för diverse saker, samma
gäller väl poliser då eller
står vi inte lika inför lagen?
Då börjar man ju undra om
de i sin egenskap av att vara
polisman även utnyttjar det
för egen vinning, i så fall ska
även de förmånsbeskattas.
ÆLggii[]ia\i\j\ei
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... vill jag ge till den manliga bilförare som körde en bil i minst
50 km i timmen på Bryggavägen vid Vårdcentralen och övergångstället. Att jag inte blev påkörd den gången kan jag bara
tacka mig själv för.
ÆB%Q#<b\i

MXikim`gm^6

9`c[fZ_]le[\i`e^1Ile\:Xicjjfe

Fi\eX
^e^m^Xi
Jag är en tjej på 11 år som går i
klass 5A i Stenhamraskolan.
Det jag har problem med är
att det är många som låter sin
hunds bajs ligga kvar istället
för att plocka upp det. Det
är väldigt äckligt och dumt
gjort. Någon kan ju trampa
i det. Jag som har passat en
hund ett tag vet hur det kan
vara, men snälla, låt det inte
gå ut över alla andra. Det är
faktiskt riktigt otrevligt att
behöva gå till skolan och se
allting bara ligga där. Eller
ännu värre: Trampa i det!
Skärpning hundägare!
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Ett hållbart byggande av ett
världsarvsområde har stora
möjligheter att utgöra en
positiv resurs i lokal och
regional utveckling. Speciellt
framgångsrikt kan det bli
om medborgare, företagare,
föreningar och myndigheter
samarbetar, och utifrån sina
olika kompetenser och förutsättningar är medskapare i en
berikande utveckling.
I förvaltningsplanen för
världsarvet har Hovgårdenområdets utveckling satts i
fokus. Under 2009 har Ekerö
kommun, Länsstyrelsen
i Stockholms län och
Riksantikvarieämbetet defﬁnierat i vilken riktning
och omfattning man vill se
Hovgården utvecklas, samt
vilken roll och ansvar myndigheterna och andra aktörer
kan ha i det arbetet.
Handlingsprogrammet
ligger till grund för åtgärder
som ska vidtas under perioden 2010-2012; t ex förbättrade möjligheter till parkering, ett nytt skylt- och informationsprogram, uppdaterade planer för skötsel
och stängsling samt byggnation av gångvägar. Och inte
minst, att arbeta för ett ökat
utrymme för lokal näringslivsutveckling samt för delaktighet och engagemang hos
föreningar och medborgare.
För visst är det så att vården

I<GC@B

Det är inte bara fartyg
som har kantrat i Ekerö
kommun. Ungdoms- och
skolpolitiken gjorde det
för länge sedan. Att barnen
i Stenhamra ska behöva
undervisas i ytterkläder
under vinterhalvåret är
inte hållbart. Vilken motivation ger det att ta sig an
sina studier? Klotter och
av fornlämningsområdet vid
Hovgården har sina brister.
Dels den praktiska markskötseln, men också när det
gäller det publika tillgängliggörandet och pedagogiska
arbetet. Brister som i och
med handlingsprogrammet
identiﬁerats för att åtgärdas.
Men i stort, när det kommer
till hur världsarvet Birka
och Hovgården förvaltas
och vilket ansvar som tas för
platsen, är det inte rimligt
att benämna bristerna med
begrepp som ”förstörelse”
och ”förfall”.
Vill du ta del av Birka och
Hovgårdens förvaltningsplan, eller handlingsprogrammet Hovgården, kan
du gå in på Ekerö kommuns
webbplats.
Æ=imXcke`e^ji[\k]i
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skadegörelse är också något
som förekommer hos våra
högstadieelever.
Det förekom när jag
gick i skolan och även
bland årskullarna före mig.
Busskurerna var sönderslagna då och det är exakt
samma busskurer som blir
sönderslagna idag.
Är det ingen som bryr
sig? Jag gör det och jag anser
att det är på tiden att ändra

attityden hos både politiker
och ungdomar. Låt cannabisodlingen bli en väckarklocka. För det är inte bara
M/S Sea Side som behöver
en haverikommission. Det
behöver Ekerös skol- och
ungdomspolitik också.
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Mitt inlägg i senaste numret
av MN besvarades av Johan
Elfver för Ekerö kommuns
räkning. Eller snarare: Det
besvarades inte, eftersom
Johan i stället nämner andra
omständigheter.
1) En viktig utgångspunkt
för ett rättssamhälle är,
att alla ska betraktas som
oskyldiga, till dess motsatsen bevisats. Den 23 mars
klargjorde statsminister
Reinfeldt, att han och justitieminister Ask är överens
om, att inga förslag ska
läggas om straff riktade mot
misstänkta.
2) Vad gäller Ekerö kommuns behandling av min
16-åriga son Mattias, har
jag framfört kritik. Ekerö

genomdrev hård bestraffning av min son, i strid mot
uppgifter som visade, att han
var oskyldig.
3) Allt det sagda tycks ha
gått Ekerö kommuns informationschef Johan Elfver
förbi:
Att man straffade MM,
trots att det mycket tidigt
fanns klara uppgifter från
bland annat skyddsombudet
om att MM inte tejpade och
kränkte annan skolelev.
Att man genomdrev kollektiv bestraffning, trots att
dessa uppgifter om MM:s
oskuld då förelåg.
Att ingen utredning
med bevis mot MM lades
till grund för beslutet att
avstänga, förﬂytta, relegera
och ”hänga ut” MM som
skyldig.

Att dessa faktauppgifter –
från ﬂera oberoende källor
– att MM var oskyldig inte
beaktats, eller nämnts i
Ekerös ofﬁciella yttrande till
Skolverket!
Elfver bortser ifrån, att
Ekerö kommun genom att
undanhålla relevanta faktauppgifter vilseledde och
förde Arbetsmiljöverket –
och dåvarande Skolverket
– bakom ljuset. Det förtjänar
kritik!
Nu ligger anmälan av
Ekerö kommun – för avsteg
från gällande regelverk, brott
mot lagen och brott mot
Europakonventionen för
mänskliga rättigheter – hos
Skolinspektionen för ställningstagande.

| tyck!
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Måndag morgon, snöblandat regn och slask
på marken. Vid den lilla
grinden till Ekebyhovs
förskola ligger bitar av krossat plexiglas, på bänkarna
under altantaket ligger
halvt uppbrända tidningar.
Sotﬂagorna har blötts upp
och bildar svarta kladdiga
pölar där dagisbarnen brukar
sitta och äta förmiddagsfrukten. Den lilla boden där
utomhusleksakerna, spadarna och hinkarna förvaras
saknar sin plexiglasruta, den
ligger utspridd på framsidan
som små sylvassa spjutspetsar som knappt syns i snödrivorna. Det är tydligt att
ungdomarna här på ön, som
rör sig kring Ekebyhov har
väldigt tråkigt på helgerna.
Så tråkigt att de riskerar
att skada sina kompisars
småsyskon och grannars
barn. Jag blir ledsen när jag
tänker på att det roar dem
att förstöra för småbarnen
och att slösa våra skattepengar. Snälla sluta förstör,
hitta på något kreativt och
produktivt istället. Skriv en
insändare om vad ni vill göra
på helgerna, vad ni saknar
på ön och vad som kan få er
att sluta förstöra. Det är valår
i år, ni kanske kan få politikerna att lyssna på er.
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Ekerö Vårdcentral
informerar

Ta grönt kort 2010
på Troxhammar GK

Ekerö vårdcentral söker:
Sjuksköterska / distriktssköterska
sommarvikariat på Ekerö

I kursen ingår:
●
●
●
●
●

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

För ytterligare information kontakta:
Marie Ragnartz, tel 08-560 375 24,
marie.ljungqvist@ptj.se eller gå in på hemsidan
www.ekerovardcentral.se

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

Pris 350 kronor
Mer info hittar du på troxhammargk.se
Anmälan på: telefon 08-564 206 00
Email: jessica.krantz@troxhammargk.se
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Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö
Tel 560 375 00
www.ekerovardcentral.se
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SM-silver i brottning till Zackarias från Skå

Andra pris i dressyrkörning
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Ungdoms-SM ägde rum i Sundsvall helgen den 2728 mars. I Zakarias Bergs viktklass 54 kilo tävlade
22 personer. På lördagen gick han sex matcher och
ﬁnalen på söndagen blev tuff.
– Han klarade av att prestera på topp när det var
som viktigast. Han är ambitiös och tränar jättebra,
berättar Neno Jovanovic som är Zakarias tränare.
  har tränat för Huddinge BK i drygt
två år, dessförinnan tränade han i Skå IK brottning.
Han hade inte väntat sig att det skulle gå så bra, även
om han siktat högt.
– Det var väldigt tufft men väldigt kul. Men det
kunde gått ännu bättre, det är bara att fortsätta att
träna, säger Zakarias Berg.

Neno Jovanovic kommer att träna landslaget.
– Om Zakarias blir kvar i sin viktklass så blir
han troligtvis uttagen till att vara med på nordiska
mästerskapen och tävla för landslaget den 7-8 maj
i Norge.

! stora tävling blir i Göteborg i ”Soft touch
open”, som är en av de största tävlingarna i Europa.

!

Den 14 mars höll
Stockholms körklubb lokal dressyrkörtävling. Tävlingen hölls i Grödinge.
Angelica Widström som tävlar
; #),%&. +<1 .'&,)$" (:23&. 1&* /0()"
för
Mälaröarnas &.#,"%:1'1//-  &
ridklubb tog andra
pris med gotlandsrusset Bryggarn i ponnyklassen och delat
förstapris med nordsvensken Frej i klassen för hästar.
Hästarna ägs av Berga naturbruksgymnasium i Västerhaninge.
®

Ekerö IK:s nye ordförande

Mälarö SOK:s skidspår
får extra uppskattning

¢¢

¢¢

5

 % # Grattis och välkommen som ny ordförande i Ekerö
IK Anders Huldt.Hur känner du
för ditt uppdrag?

Idag är vi nära 1 600 medlemmar i
klubben och därmed en av de största folkhälsoaktörerna på Mälaröarna
vilket gör att vi kan bidra till ett bra
samhälle.

$  # Mälarö
SOK:s spårkommitté,
bestående av Thomas
Hjelm, Anders Roman
och Willy Roxhed har av
skidåkare blivit nominerad som en kandidat till
Stora skidspårpriset.

Vilka idrotter utövar du själv?
– Det känns jättekul. Jag är ju en
gammal Ekerö IK:are sedan barnsben och det känns kul att kunna ge
något tillbaka.
Vad har du för visioner för ditt
arbete?
– Mycket arbete har redan gjorts i
föreningen när det gäller infrastruktur till exempel och det vill vi bygga
vidare på. Likaså när det gäller anläggningsfrågor kommer vi göra en
hel del stora och långsiktiga arbeten.

¢¢¢¢

– Som junior spelade jag ishockey
med Djurgården och avslutade min
aktiva karriär i IK Göta. Idag motionerar jag med tennis, ridning, löpning och lite golf.
Förutom Anders Huldt består
den nya styrelsen av Erik Setzman,
Håkan Wrangberg, Jan Ahlqvist,
Peter Magnusson, Roy Olofsson
och Stefan Rosengren.

5 


8





   !"

:#7
9+&12#&1'"

/,,23".:2
4.'2:.'&.2
<*.".
",,&.34."
+&1<
)23"
1/

I motivering står bland annat: ”De tre nominerade
arbetar i ur och skur för att
spåren, som Mälarö SOK
sköter på Jungfrusundsåsen,
ska hålla optimal klass. Ingen
tidpunkt är för obekväm för
spårarbete och inga arbetspass verkar vara för långa när
denna grupp ﬁnner väder-
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lek- och prognos lämplig för
spårdragning, allt för klubbmedlemmars och övriga
Ekeröbors bästa.”
I april kommer vinnaren
av Stora skidspårpriset 2010
utses av en jury bestående av
personer från skidspår.se och
Svenska skidförbundet.
Priset delas ut på nordiskt
skidkonvent i september.
Inom kommunen och
Västerort är spåren mycket
uppskattade av entusiastiska
skidåkare från hela Storstockholm. Även Konungen
har njutit av spåren uppger
ögonvittnen.

5  
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SPISKASSETT
MONTERAT & KLART!
Förvandla din öppna spis till en trygg värmemaskin. Priserna avser kassett inkl
anslutningsrör med komplett standardmontering inom Stockholmsområdet.
Ingående monteringskostnad är beräknad med 50% ROT-avdrag.
Enklare kan det inte bli!

Keddy 510

Jøtul 400 Harmony

Pris 13.510:- 639:-/mån

Pris 16.600:- 773:-/mån

Handöl Panorama
Pris 13.320:- 631:-/mån

Täckgaller är extra utrustning.
Betala bekvämt på 24 månader utan ränta. Endast aviavgift
30 kr/mån och uppläggningsavgift 495 kr tillkommer.

Se aktuella kampanjerbjudanden på www.bastuspecialisten.se

Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10. Öppet: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15.

®

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&'6EG>A'%&%

<b\i =i`e^j I[X bfijbi\kj _Xi ]kk ep fi[]iXe[\ [ k`[`^Xi\
fi[]iXe[\ G\cc\ :cXilj _Xi ]cpkkXk ]ie XieX fZ_ [i]i XmjX^k j`^
fi[]iXe[\jbXg\k%M`[ijjkddXemXc[\j\b\iYfeC`jY\k_JkXm\^i\e
=iXeqek`ccepfi[]iXe[\%









=fkf1@e^Xc`cc9\i^

=ieÉk_\_`[[\e?`dXcXpXÉ#\cc\ieidXi\Y\jkdki\^`fe\e?ldcX#
bfdYl[[_`jkdleb\e:_\dYXcCXdXk`cc<b\i9`Yc`fk\b[\e)*dXij%
?Xe Y\ikkX[\ fd c`m\k [i _\ddX fZ_ fd ]i\e`e^\e É:_`c[i\e f]
?ldcXÉjfdXiY\kXi]iXkkYXie\ejbX]Y\_ccXj`ejbfcX%





=fkf1wjXJaY\i^

Bc[YpkXi[X^ Be i`e^cX[\ j`^ ce^ i\[Xe \e _Xcmk`dd\ `eeXe gfi$
kXieX jcf^j lgg k`cc bc[YpkXi[X^\e gKXggjkidjbfcXe [\e ). dXij%
CfbXc\ieXmXi]pcc[XXmbc[\i#c\bjXb\i#YXiemX^eXid\[d\iX%;\kjfd
`ek\Yc\mjck_dkX[\jXmI[Xbfij\kfZ_<i`bj_acg\e%













=fkf1C`jX:Xicjjfe

I`eb\YpcX[Xeg]ck\k`ek`ccBXekfe#;ifkke`e^_fcd_Xice^\jbdk
lkj`bk\e [ [\e mXi`k m\ijccX[ d\[ bcfkk\i% =iY`gXjj\iXe[\ Y`c`jk\i
ble[\`jclk\kXmdXij^c[aXjkXkk[\ek\i`^\eYc\mc`bX^lcjfdjfc\e
eikm]c`ebXdcXi\^Xm[\e\eepmijbil[%








| öarna runt

31

G`e^`jklie\i`e^ ]i ce\kj ki\[a\bcXjjXi\ ^`Zb Xm jkXg\ce `
9ieebpib\_Xcc\e [\e ), dXij fZ_ [\ YjkX )+ cX^\e kmcX[\ fd
m`eeXiYlZbcXe%<b\iËji\gi\j\ekXek`imXi<b\Yp_fmjbfcXe\]k\im`ejk
m\iKibm`jkXfZ_Eicle[X%@\eiX]]cXe[\bmXikj]`eXcjcf^j<b\ilkfZ_
_XdeX[\g\e_\[\ijXd]\dk\gcXkj%
=fkf1DXi`Xee\=iXejjfe

JkkiX ki[^i[j gjbdXibeX[   i \e Xm X[\cjYfieXj YjkX mi$
k\Zb\e%Jjfe^jgge`e^\e`ee\YiXkkXbk`m`k\k\ieXfZ_dk\jgcXkj\e
`mok_lj\km\ic\m\ieel\kki#kifc`^\ee[X]iXdk`ccalc_\c^\e%MX[
jfd_e[\i[i\]k\im\k`e^\e%
=fkf1Fm\N\jk\iY\i^

=fkf1Cf9Zbc`e[\i

9[IIÏLÚXT_G9[VKXH)USHO3KXG\GRRZ
DoWIkf[hX9ecX_^Wh[dehcWkjhocc[d\hXZ[fWiiW][hWh[eY^XW]W]["iWcj_Z_]jaWd
Z[dkjhkijWic[ZZ[di[dWij[j[ad_a[diecj_bb[n[cf[b\oh^`kbiZh_\j\hdil[diaW>WbZ[n"
:I="A;IIOeY^7<I$Bic[hfiaeZW$i[$

LuBKJHKIJ7:H;:7D<HvD8zH@7D
/W_hXW]i
(#pediab_cWjWdb]]d_d]
9:#Ij[h[ec[Z.^]jWbWh[
',ÃWbkc_d_kc^`kb
H[]di[dieh

<hZZWjeh
AkhlZ_cb`ki
+ij`hdeh_;kheD9Wf
AkhlZ_cb`ki\hWc
MEAIm^_fbWi^iaoZZ

78Ibid_d]i\h_WXheciWh
;8<[b[ajhed_iaXheciahW\ji\hZ[bd_d]
>87^oZhWkb_iaXheciWii_ijWdi
;:I[b[ajhed_iaZ_\\[h[dj_WbXheci
:IHZh_l[hij[[h_d]h[Yecc[dZWj_ed

Ikf[hX9ecX_\h$('-$+&&0#

Fh_ibd($'-+0#%cd
B[Wi_d]'$()&0#%cd

Iz:;HJuB@;0
<EHIA7H=7J7D'+$
J;B0&.#++)--/(+$
L7H:/#'."BzH''À'+$

;IFWdj_ibWZZ
7IHWdj_if_ddh[]b[h_d]
IjhijXW]W][kjhocc[_abWii[d
HWjj"^WdZXheciln[bifWa_ia_dd
;b^_iiWh\hWceY^XWa!CoYa[jc[h

<hcdilhZ[
'$+/(0#%cd

<?D7DI?;H78?B;D
J?BBBv=7HuDJ7D

("/+
I;HL?9;7LJ7B
<H$(''0#AH%CvD$

IJEBJIFEDIEH7L
JH;AHEDEH$

8hdib[\hXhkad_d]XbWdZWZahd_d]\hd,"/b%'&&ac"9E(\hd'+/]%ac$IaeZW<_dWdi_[h_d]),cd")&aedjWdj
[bb[hihia_bZb[Wi_d]Wl]_\j")/h[ijiakbZ+&h[ijlhZ["hhb_]hdjWXWi[hWZfIJ?8EH/&ZW]Wh[\\$hjW)"*)"
b[Wi_d][nab$ceci$<hcdilhZ[d[jje%cdl_Z+&cWh]_dWbiaWjj$8_b[dfX_bZ[dh[njhWkjhkijWZ$

IuJH70
CKHCuIJ7HLu=;D)-$
J;B0&.#+&)))/&'$
L7H:/À'."BzHÀIzD''À'+$

Ju8O0
;D>7=ILu=;D'$
J;B0&.#+&)))/(-$
L7H:/À'."BzH''À',$

8HECC70
KBLIKD:7Lu=;D''.#')($
J;B0&.#+&)))/))$
L7H:/À'."BzH''À'+$

28

Däckspecialisten!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Rikast är nöjdast
gäller inte Ekerö
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www.ekerobloggen.se
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alfa ђјђџҦ яђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџ їѢџіёіј ѓҦџѠѫјџіћєюџ яљќњњќџ
єџюѣѠѡђћюџ ѡџюћѠѝќџѡђџ ѕђњяђѠҦј їќѢџ ёѦєћђѡ џѢћѡ

MÅNDAG 12 APRIL

MÅNDAG 19 APRIL

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Samtal om
kristen tro
Kl. 12 Sopplunch
Kl. 19 Arbetsgruppen

Kl. 11 Samtal om kristen tro Kl. 12 Sopplunch

TORSDAG 15 APRIL

Virus i
datorn?

Flera
kontor behöver
samma data

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

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag
den 27 april, kl.16.00. Mötet inleds
med ärendet om årsredovisning.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
Handlingarna finns from 20/4 på www.ekero.se/
kf samt i kommunhusets reception.

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch

HILLESHÖGS KYRKA

Kl. 11 Högmässa
Torger Torgerson
Färingsö Barnkör

SÖNDAG 25 APRIL
SKÅ KYRKA

Kl. 11 Högmässogudtjänst
Torger Torgerson

Ring

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

Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna
Familjerätt och Arvsrätt
Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42
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www. malaro.com

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Välkommen till ÅRSMÖTE med
Föreningen Rädda Lovö med
information om FÖRBIFARTSLÄGET
och RÄTTSPRÖVNINGEN
Onsdagen den 28/4 kl 18.30 på
Klockargården, Lovö
Du behövs som medlem! Pg 4140448-4, 100 kronor/år

BRODD

BILAR KÖPES

Nyinflyttad snickare med
25 års erfarenhet

Från 10.000:- Till 100.000:Vard 10-18, Lörd 11-15

BYGGARE
● Renoveringsarbeten
● Kök

● Fönster
● Mindre
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Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Har datorn
blivit slö?
Ring

Leif Östling
%7*5# $ *$''$+
5'**$'

     
   
   
  

Färgutskrifter

I\[Xbk`fe

8;I<JJ

Kl. 12 Sopplunch
Kl. 19 Mässa
Kl. 19.30 Lekmannakårens våravslutning

www.svenskakyrkan.se/faringso

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

nyheter

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

SÖNDAG 18 APRIL

Binärdata AB

MÄLARÖARNAS

TORSDAG 22 APRIL

7ÉSÇMTLBEF1BQQB
PDI.PSGBS

reparationer m.m.

Mobil: 0708-911727
Telefon: 560 309 22

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

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

OBS! pris 495:-

(ev.porto)

Mail:tecknare.bekason@telia.com

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

www.tecknare-bjorn-bekason.se

| privata marknaden 33

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&'6EG>A'%&%

¢ ¢ JvCA<J
8l[`8*(%/KjmXik$')#dk%
jkc%((*++'%-('''bi%I`e^
'.*$0.,-0,(%
Je^^XmcXim`kd\[djj`e^
"je^Yfkk\e%9i\[(',Zd%
,''bi%'.*0$.,-0,-%
DfkfiZpb\cJlqlb`Z/''#
ijd'-#m`e[jbp[[#Y^Xi#
mjbfi#j`jjpYX^%0''d`c%
,-'''bi%'.'/$,'/,-+%
9XYpjbp[[É9i`kXoIfZb$X$
Kfk;\clo\Éd\[jfcjbp[[%
)''bi%9`cYXiejkfcÉ9i`kXo
KnfnXpgcljÉ+''bi%
wbgj\É8cm`É*,'bi%
'.'$)-',().%

¢ ¢ B{G<J
BXkkle^\bg\j#ZXkfcm
m\Zbfi^XddXc%<aiXjbXkk%
'.'$.+*'*)+%
{ejbXibgXkn`ek`g$jb`[fi
`dpZb\kYiXjb`Zb#(*,$(*.
Zd%DXo()''bi%D\acXY`c[
fZ_gi`jk`cc]Xd%n\jk\i$
Y\i^7^cfZXce\k%e\k

M`epcjb`mfiCGfZ_<Gbg\j%
AX^bg\i^ieX[`eXm`epc$
jb`mfi%IfZb#Gif^^#AXqq#
?i[ifZb#I\^^X\#Gleb
dd%Ai^\e'.*$/'/())/
\cc\ial^^\7YX_e_f]%j\

¢ ¢ J{B<J
Jecck`b`<b\i:Y\_$
m\i\e[X^dXkk\XkkmXiX
d\[g[X^XieX%M`cc[l_X
jccjbXgXm\eki\mc`^_le[6
I`e^'.'/$/)(*00%
M`jb\i\eg`^^fZ_jb\i
]f[\imi[&YXie]Xd`cak`ccmi
)$i`^XcXYiX[fik`b#m),$*(
g^XjfddXiafYY%?fei
(''YXiejb\i#dbkbi$
c\bj]lccfZ_jecc%<ijlk^i%
('']ijbifZ_mXZZ%
Cg\i\ale[\ijfddXi\e%
I`e^'.')$()*)/*\cdX`c
cfl`j\m\jk7_fkdX`c%Zfd
<ejXdjk\e[\c[i\bm`eeX
jb\iYfjkX[le[\i(k`cc
)i#\mle[\ijfddXi\e
YXiX%?fggXjgjmXi%Ce^$
kXi_\d%I`e^DE,-'*,-
'']id`eX[i\jj%

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

?\dcjXbXkk\ice^kXi
\]k\i\kk\^\k_\d%?Xi[l&
e`\kkjkfik_aikX]ibXkk\i6
BXkk\ieXibXjki\iX[\#
mXZZ`e\iX[\fZ_@;$dibkX%
=id\i`e]fi`e^1'.)'$(0
+(*'%

¢ ¢ K8:B
<kkjkfik]e^ifjfim`ccaX^
^\g\ijfeXc\eg8ii`mX
jfdkXZb]iXkkaX^ÔZb
k`ccYXbXd`kkYljjbfikjfd
aX^kXggX[\gYljj\e[\e
*(dXij%<e^cX[g\ej`fei

¢ ¢ {MI@>K
8cclggmXbke`e^gd`e
][\cj\[X^le[XeY\[\j%
8eeX?\idXejjfe
9\_m\i[l_acg_\d#
bfekfi#jk[e`e^#ki[^i[j$
XiY\k\#kXg\kj\i`e^d\[
d\iX6I`e^'.'$/,'/,-+#
'.*$0.,-0,-%

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

En stor jazzmusikant har lämnat oss

Redan tidigare, 1950, hade
Bosse kommit med i Expressens Elitorkester som innehöll ﬂera av dåtidens stjärnsolister. Andra kända artister
som Bosse kom att spela med

i olika sammanhang under
den svenska jazzens guldålder (50-talet), var bland annat
Alice Babs, Charles Norman,
Roland Bengtsson, Reinhold
Svensson, Roffe Berg, Ankan
Almstedt, Arne Domnérus
och Anders Burman.
Bosse berättade att redan
som sexåring ﬁck han lära
sig spela piano och vid 11-12
årsåldern började han också
spela trummor. Det visade
sig vara en god grund inför
vibrafonspelet som han började med i sena tonåren.
Så småningom lämnade
Bosse det professionella musiklivet och började arbeta
som tjänsteman i början av
60-talet men hade hela tiden
musiken igång på sin fritid.

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.

<kkjkfikkXZbk`ccÉKa\a\e]ie
Eicle[XÉjfdkf^_Xe[fd
d`ejfejkXggX[\Yljjbfik
fZ_j^k`ccXkkm`ÔZb[\k
jeXYYk`i\kli%Al^^\

www.malaro.com/mn

Bo Callström, vibrafonist
och jazzmusikant i nära
70 år och medlem i Ekerö
Royal Jazz, har lämnat
jordelivet, 84 år gammal.
Slutet av 40- och början
av 50-talet var Bosses
storhetstid som medlem i
Putte Wickmans välkända sextett 1949-52 och
därefter det kooperativa
bandet Swinging Swedes
1952-55, med bland annat
klarinettisten Ove Lind
som musikaliskt ansvarig.

Vican Kontorsmöbler inreder kontor!

I början av 80-talet kom Bosse, till vår stora glädje, med i
sextetten, Ekerö Royal Jazz,
som hade grundats 1972 av gitarristen Anders Danielsson.
Nästan 30 år medverkade Bo
i vårt band. Det blev många
spelningar i Stockholm med
omnejd.
Basen var Ekebyhovs slott
med konserter vår och höst
med kända gästsolister samt
i Lions regi vid ” caféhelger ”.
Bosse sa alltid att Ekebyhovs
slott var hans andra hem.
Jazzklubben Stampen var
ofta en återkommande scen
för bandet samt många privata fester där det fortfarande
dansades till jazzmusik.
Tre audioproduktioner, en
kassett och två CD kom till
under Bosses tid i bandet. Av
intäkterna från försäljningen
gick en stor del till Lions
hjälpverksamhet.
Bosse har lämnat ett stort
tomrum efter sig då han var

É9fjj\jXXcck`[Xkk
<b\Yp_fmjjcfkkmXi
_XejXe[iX_\dÉ

en härlig och mycket skicklig
vibrafonist samt en nära vän
till oss alla. Vi skall fylla det
tomrummet med en ny vibrafonist och fortsätta spela
den musik som var Bosses
varumärke och till hans ära.
<B<I{IFP8CA8QQ

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

Din lokala
musikaffär!

Busschaufför sökes
AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert:

36 61 45

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

www.miljobuss.se
Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!

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

Jungfrusundsvägen 2, Träkvista ● Telefon: 560 355 01
Öppet: måndag-fredag 10-18, lördag 10-14
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9 fdY_fkdfkYXebbfekfi
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXid
fZ_Xedce`e^Xijfd`ebfdd`k
k`cc<b\ieigfc`jfZ_J[\ikiej
YiXe[]ijmXile[\i[\j\eXjk\km
m\ZbfieX%

f;a[hl][dcejMunsö"Z[dYoab_ij
^WhYoabWjecakbb$
;dbWijX_bWdcbiijkb[d\hd;akZZil][d"Ekerö.
 KdZ[h [d kd]Zeci\[ij _ Brunna Xb_h
[df[hiedWlc[Zi_dfbdXea$

))D8IJsEkerö närpolis får in ett tips
om ett misstänkt rattfylleri på Ekerö,
men patrullen som ger sig ut hittar ingen.
 Feb_i[d X_ijh l_Z [d jhW\_aeboYaW
c[bbWdjlX_bWh_Skå. Inga personskaZeh$
;dWdcbWd_daecc[hecWjj[diaej[h Xb_l_j ijkb[d \hd [jj \h_j_Zi^ki f
Kungshatt.
 Jl Zh[l" \hd jl eb_aW XjWh" Wdcbi
stulna från Rastaholms båtklubb.
 F fWha[h_d][d l_Z Drottningholms
golfklubb ia[h [jj X_b_dXhejj eY^ XbWdZ
WddWj[dfbdXeaXb_hijkb[d$u]Wh[dWl
X_b[d]bcc[hi_dWia_ZeheY^ijWlWhf
fWha[h_d][d eY^ dh ^Wd j[hldZ[h h
l[dZ[XehjW$

)/D8IJs;dX_bXb_hijkb[d\hdfWha[h_d][dl_ZEkerö kyrka.
?[dWddWdX_b"iecl[dZ[dhfWha[hWZl_Z Ekerö kyrka"ia[h[jj_dXhejj$
 F Lovön ia[h ojj[hb_]Wh[ [jj _dXhejj _
[dX_b$
ul[dfX[iaifWha[h_d][dl_ZDrottningholmia[h[jjX_b_dXhejj$
;dIkpka_+^aXjcejehc[Z\ij[Wdcbi ijkb[d \hd [d Xj f Rastaholms
båtklubb.

)* D8IJ s ;d WdcbWh[ h_d][h _d eY^
X[hjjWhec[dc_iijdajX_bieci[jji_
Skå$Feb_i[d^_jjWh_dj[\ehZed[j$
 ;jj XecX^ej \hWc\hZ[i f[h j[b[\ed
j_bbf[hiedWb[df[dXWda_Ekerö centrum$ Aedjeh[j kjhocZ[i eY^ echZ[j
ifhhWZ[iWl$?d]Wifhd]cd[d^_jjWZ[i
l_Z ][deciad_d] eY^ l[haiWc^[j[d
akdZ[j[hkffjWi$
 ?dXhejj _ Tappströmsskolans matsal.
J`klWhdWij`bcWj$
;dWdcbWd_daecc[hj_bbfeb_i[dec
Wjj ^kdZWh ^Wh ifhkd]_j biW _ dWjkh[d
kring FäringsökdZ[h[dbd]h[j_Z"c[Z
\WhW\hl_bj$
FEkeröWdcb[h[dfh_lWjf[hied[jj
e\h[ZWdZ[$ ;d \h[jW]ih[fh[i[djWdj ^Wh
kff\hji_]ejh[lb_]j$
)-D8IJsEn anmälan inkommer från
Gräsåker Zh d]ed ^Wh ]jj _d f [d
jecj eY^ ijkb_j ibWbecia_Zeh kh [jj \hhZ$
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv
SFÖRBUN

).D8IJsIZ[hjhdiXhWdZ\hilWhWii_ij[hWhl_Z[jji`kalhZibWhcfEkerö.
Feb_i[d^`bf[hj_bbc[ZjhWÓaZ_h_][h_d]

*' D8IJ s ;dfeb_iaedjhebbWl[dcef[Zf;a[hl][dcejMunsö resulterar i en rapport.
Feb_i[dWliaobjWh[dX_bf;a[hl][d
mot Munsöf]hkdZWlWjj\ehZediiaWjj[d_dj[hX[jWbZ$
D]ed^WhibWd]Wj/&b_j[hX[di_dkh[d
bWijX_bfLovön.
7dcbWd_daecc[hecWjj[dbijYoa[b ^Wh ijkb_ji \hd [d l_bbWjecj _ Stenhamra.
 ;d X_b iec ijh fWha[hWZ l_Z Drottningholm kjijji \h _dXhejj eY^ [d
^WdZliaWXb_hijkb[d$
 Iah_l[bi[ _daecc[h j_bb feb_i[d ec
Wjj [d \h\WbiaWZ +&#ahedehii[Z[b ^Wh

¢¢¢¢

*( D8IJ s >Wij_]^[jiaedjhebb l_Z Skå
kyrka.
 Ojj[hb_]Wh[ [d feb_iaedjhebb kj\hi l_Z
Rastaholm$;df[hied\h\b`Wc[Zj_bb
stationen i Solna för misstänkt rattfylleri.
 ;a[h dhfeb_i ec^dZ[hjWh [d ^kdZ
ieclWh_j\h[cb\hkjh[Zd_d]$
(8GI@Cs;dehZd_d]iXejiah_likjl_Z
[djhWÓaaedjhebbfDrottningholm.
<hiaj_bbX[Zh][h_WdcbifEkerö.
D]ed^WhX[ijbbjlWheh_[dWddWdf[hsons namn.
)8GI@CsFeb_i[d\h[dfh_d]d_d]ec
Wjj Z[j f]h [d ija_] kd]Zeci\[ij _
Tappström$ L_Z fWjhkbb[di Wdaecij
h Wbbj kdZ[h aedjhebb eY^ Z[ aWd bcdW
_][dkjWdj]hZ$
;df[hiedh_d][h_deY^hWffehj[hWWjj
[df[hiedjoYailWhW_\WhW_Ekerö sommarstad. Den polispatrull som åker ut
^_jjWh _d][j c_iijdaj$ Jheb_]jl_i h Z[j
[jjhZ`khiec]`ehj^]b`kZZWbj[d$
*8GI@CsEtt tips inkommer till polisen
ec Wjj [d c_iijdaj hWjj\obb[h_ij \hZWi
f l] kj cej Färingsö$ Feb_i[d ^_jjWh
ingen.
+ 8GI@C s ;d l_bjeboYaW c[Z l_bZil_d
ia[h l_Z d_ej_Z[d f albb[d l_Z Lindö
tunnel.

IvKK<CJ<FDBFGGC@E>JKMwE>

@]iiXeldi\kXmDcXiXieXjEp_\k\ijbi\mm`]\cXbk`^kXkk[\ki[\ibfggc`e^j$
kme^gFid_fcd\efZ_Dfeld\ek_fcd\e`;ifkke`e^_fcdjgXib\e%
;\ki
gi\Z`jkmikfd%
Bfggc`e^jkme^i[\i`_\cX;ifkke`e_fcdjgXib\e]ilkfdg[\
Y[X_fcdXieX[i_le[XieX]ijgi`e^X]i`kk%
;i\dfkjkdd\i[\kXkk_le[Xi
djk\_ccXjbfggcX[\`<b\iZ\ekild%

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

KÖRKORT
Intensivkurser
Handledarkurser
Riskutbildning 1
Körkort före sommaren?
Dags att sätta igång nu!

)0D8IJsFeb_i[dkj\h^Wij_]^[jiaedtroll i Skå.
 Ojj[hb_]Wh[ [d ^Wij_]^[jiaedjhebb ia[h
f;a[hl][dl_ZDrottningholm.
;dX_biecijWbif;a[h^ij[d(&&/
påträffas i Träkvista.
 ;d f[hied _ Väsby anmäler att någon
^WdZbWj ebelWdZ[i f l[Z[hXhWdZ[i
aedjeaehjl_W_dj[hd[j$

kffjYajifMälaraörna$:[didZij_bb
IjWj[di ah_c_dWbj[ad_iaW bWXehWjeh_kc
för kontroll.
;dWdcbWd_daecc[hj_bbfeb_i[dec
Wjj(&&b_j[hZ_[i[b^WhibWd]Wjikh[dbWijX_bfEkerö.
D]edh_d][hfeb_i[deY^jWbWhecWjj
^kdZWh`W]Wh[db]l_ZDrottningholm.
L_Z[d\[ij_StenhamraXb_h[dceX_btelefon stulen.

NDERAT!
Vi har EXPA
ar!
och 2 nya bil
2 nya lärare

Receptionen öppen:
måndag-torsdag kl 10-18, fredag kl 10-14
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PC Akuten
VERKSTAD
TRÄDGÅRD
l BILSERVICE
l BLOMMOR
l DÄCK & FÄLG
l BUTIK
l MASKINREP
l KAFÉ
l ENTREPRENAD
l ODLING
08-560 521 00
08-560 521 06
SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ l WWW.WMRMASKIN.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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¢¢ 8;MFB8K9PIw
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
Trädbeskäring, staketuppsättning,
slyröjning/trädfällning, gräsklippning mm. Fastighetsarbeten,
rödfärgning, uteplatser, trädgårdsmurar och plattsättning.
Boka tid för vassklippning!
Telefon: 0706-53 04 70
Mail: 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

¢¢ BFEKFIJD8K<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<GLDG8I

¢¢ 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

 


golv

PROFESSIONELL

¢¢ DwC8I<

¢¢ =vI>?8E;<C

För hem och offentlig miljö

¢¢ <EKI<GI<E8;

Service
l Däck



Plåtreparationer

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik

Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

560 47 111

info@nyplat.se
www.nyplat.se

¢¢ ;8K8

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.
Flytta in imorgon.
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Auktoriserad
serviceverkstad för
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www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.
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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
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Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel
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Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp

560 349 30, 528 006 55
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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
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 6 rok, 197 kvm

 Sjöutsikt  Vacker trädgård  Genomtänkta lösningar  Stor terass  Vidbyggt garage
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     8 rok, 267 + 231 kvm

 

 Sjöutsikt  Söderläge  Bad- och båtplats  Plan trädgårdstomt

 Sjöutsikt  Båtplats  Braskamin  Kaklat duschrum 2010
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5 rok, 97 kvm
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   8 rok, 175 kvm

   " 5 rok, 142 kvm

 # 5 rok, 120+60 m²
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3 rok, 78 kvm

