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NY BILTVÄTT
Sänk Dina elkostnader

Ren bil på 4 min!

Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning
på tel 560 383 00.
Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det

Bygdens elleverantör i 9 decennier

Säsongspremiär!!!
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.

Träkvista
08-560 300 96

Dags att deklarera!
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UTSTÄLLNINGAR

Blomsterutställning
Drottningholms slottsförvaltning arrangerar för
andra året i rad ett blomsterflor med 120 olika sorters
penséer på Kina slotts
galleritrappor och gårdsplan. Fritt inträde. Till och
med den 6 juni, Kina slott,
Drottningholm.
Ekebyhovs slott
”Människor – Landskap”,
grafik, akvarell, olja och
skulptur av Alf Olsson. Till
och med den 2 maj.
8-9 maj: ”Lager av tid”,
keramiska objekt – Elisabeth Holmgren. ” Bilder från
Mälaröarna”, fotografier
– Ove Westerberg. Kl 12-16,
Ekebyhovs slottsgalleri.
Galleri Utkiken
”Det var en gång en prinsessa och en prins”. En
upplevelseutställning för
alla som har barnasinnet i
behåll. Till och med sommaren, kl 12-15. Galleri Utkiken,
Kulturhuset, Ekerö C.
Hantverksstallet
Catharina Bauer – måleri.
27 april-16 maj, öppet tisdag-söndag kl 11-17, måndagar stängt, Hantverksstallet,
Jungfrusunds marina.
Konstvinden
Anna Eriksson, Charlotta
Lindvall – akvarell, olja,
akryl. Lotta Johnzon –





2 för 1 + Solskydd!

akryl, silversmide. Lilian
Ohlsson – akvarell, olja.
lördagar kl 11-15, Konstvinden, Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.

Valborg Nykrog
Valborgsmässofirande
vid Nykrog, brasan tänds
klockan 21. Träkvista,
Fantholmsvägen vid Ekerö
båtklubb.

EVENEMANG


Valborg Ölsta folkpark
Ölsta Folkets hus firar
valborg. Start klockan 19,
elden tänds klockan 20. I
puben spelar B&B United
upp till dans. 30 maj, Ölsta
folkpark.

Sångkväll
Sjung vårsånger tillsammans med Leif Asp med
musiker. Kaffe serveras. 27
april kl 19-21, Klockargården, Lovö.
Konsert
”När bröllopsklockor ringa”,
musik lämplig för bröllop
framförs av Viveca Axell Hedén – sång, Helena Hansson
– fiol/orgel, Kerstin Baldwin
– piano/orgel. 28 april kl
19.30-21, Ekerö kyrka.
Torsdagsmix
För föräldrar och små barn.
Träffas, läs böcker, fika och
pyssla. 29 april kl 14-16,
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.
Valborg Ekebyhovs slott
30 april: Valborgsmässofirande med vårtal, körsång
och korvförsäljning. Brasan
tänds klockan 20. Kaféansvarig Träkvista sjöscoutkår. 1 maj: vårprogram
med Ekerö kyrkokör, kl 14.
Kaféansvarig Öpartiet.
2 maj: Alla barns dag – trolleri, körsång, tävlingar, kl 14.
Kaféansvarig Rädda barnen
Mälaröarna.

Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart.
Kan bokas samma dag. 5
maj kl 17.30-19, biblioteket,
Ekerö C.
Förmiddagsbio för vuxna
Kvalitetsfilm varannan
fredag.Visningen inleds med
en kort introduktion av filmen. 7 maj kl 10.15, Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.
Ekebyhovs slott
8 maj: Program kl 14 ej fastställt, affischer kommer.
9 maj: Ekerökören kl 14. Kaféansvarig Ekerö Färingsö
Rödakorskrets.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

FORTS PÅ SIDAN 30

Specialvisning!

Succén
fortsätter!

JUST NU!

Torsdagen
den 29 april
möter du
modeexperterna
Jessica och
Ralph från Gill
och Polaroid.
Mingla med
oss mellan
kl 11-18.30

Vid köp av nya kompletta
glasögon bjuder vi på ett extra
par från utvalt sortiment.
Dessutom får du ett solskydd
från Polaroid på köpet .
Gäller t.o.m.
31/5-10.
Kan ej kombineras
med andra
erbjudanden.

Med kvalitetsglas från

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optikerOKontaktlinserOTerminalglasögonOSolglasögon
Specialglasögon ModebågarOSynhjälpmedel OSnabba leveranserOEgen verkstad

Ta även
del av våra
kampanjer
för dagen.
Varmt
välkomna!

Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optikerOKontaktlinserOTerminalglasögonOSolglasögon
Specialglasögon ModebågarOSynhjälpmedel OSnabba leveranserOEgen verkstad

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

Ekerö Skärvik

Utgångspris 4 490 000:4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 160 kvm, biyta 45 kvm
Tomt 1 822 kvm Naturtomt
Byggt 1991

Färingsö Stenhamra - Smakfullt Rörvikshus!

Adress: Ledungsvägen 3
Visas sön 25/4 13.30-14.30
och mån 26/4 19.00-19.30
Sms:a: FB 1071-1111 till 72456 för beskrivning

Välkommen till ett elegant hus med praktisk lösning där du har allt i ett och samma plan. Här bor ni med
stora öppna ytor och härliga fönster utan direkt insyn. Underbart badrum! Stor altan i syd/väst!
Dubbelgarage! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-1111.

Ekerö Sandudden - Bästa läget!?

Utgångspris 3 275 000:4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 116 kvm, biyta 7 kvm
Tomt 258 kvm, byggt 1999.

Adress: Klubbstigen 8
Visas sön 25/4 12.30-13.30
och tis 27/4 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2224 till 72456 för beskrivning

Mycket smakfullt Rörvikshus med härliga sällskapsutrymmen, fyra sovrum och ett isolerat stort garage
med klinkersgolv och vattenburen golvvärme. Runt halva huset löper ett trädäck med stor altan i
söderläge. Plan trädgårdstomt med stenlagda gångar och en stor gäststuga. Bergvärme. Här bor man
lugnt och fridfullt i vackra Stenhamra! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2224.

Färingsö Stenhamra

Adress: Sandgränd 14
Visas sön 25/4 14.00-15.00
och mån 26/4 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2264 till 72456 för beskrivning

Här bor man troligtvis med bästa läget i Sandudden med Mälaren utanför knuten och underbar utsikt!
Rymlig balkong, altan och trädgård med eftermiddags- och kvällssol och samma fina sjöutsikt! Tillbyggd
entréhall och trevliga sällskapsutrymmen. 3 sovrum. Måste ses! Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-2264.

Utgångspris 2 700 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 162 kvm, biyta 51 kvm
Tomt 959 kvm trädgårds-/naturtomt
Byggt 1973

Adress: Tennisgränd 15
Visas sön 25/4 12.00-13.00
och mån 26/4 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2233 till 72456 för beskrivning

Välkommen till ett toppenboende i lagom storlek. Varför inte njuta av ett eget hus utan insyn och knappt
någon trädgård att ta hand om? Trygg innergård med härlig uteplats där solen sträcker sig in på gården
nästan hela dagen! Möjlighet till fem sovrum. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2233.

Adress: Ramunds Backe 1B
Visas sön 2/5 12.30-13.30
och mån 3/5 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-1600 till 72456 för beskrivning

Välskött, trevlig familjevilla, högt belägen med öppet, fritt läge. Sällskapsytor med stora fönsterpartier
och fantastisk vy. Stor balkong som sträcker sig längs fasad i V. Fyra rejäla sovrum. Fina kök och badrum
samt bastu. Endast 20 min. från Brommaplan. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-1600.

Ekerö Västra Sandudden

Ekerö Hummelvreten

Utgångspris 2 550 000:6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 111 kvm, biyta 13,5 kvm
Tomt 237 kvm Atriumgård
Byggt 1967

Utgångspris 4 275 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 156 kvm, biyta 28 kvm
Tomt 1 005 kvm. Byggt 2005

Fast pris 4 290 000:- - 4 895 000
Sanduddsvägen 20-42, Åsbranten 2-14
Visas sön 25/4 15.00-16.00
Sms:a: FB 1071-2230 till 72456 för beskrivning
Villa Lovö om 153kvm kommer uppföras av LBhus i två plan med träfasad och carport. Samt
arkitektritade enplanshus från Anebyhus om 125
kvm.Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2230.

Ekerö Sundby

Utgångspris 3 175 000:7 rok, boyta 192 kvm och biyta 38 kvm
Adress: Vildrosvägen 11
Visning inom kort, ring för information!
Sms:a: FB 1071-2151 till 72456 för beskrivning
Underbart stort hus med fem sovrum, högt fritt
läge m naturtomt, härliga altaner i flera väderstreck. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2151.
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I slutet av april fattar kommunfullmäktige beslut om
att godkänna avtalet med
Traﬁkverket, före detta Vägverket, som innebär att Ekerö
kommun ska betala 65 miljoner kronor för den del av
breddningen som gäller Lindö tunnel. Den totala summan för hela genomförandet
av fyrﬁlig väg mellan Tapp-

ström och Nockebybron beräknas kosta 893 miljoner.
Enbart breddningen av Lindö
tunnel uppskattas till ett pris
på 102 miljoner kronor.
– Vi har gjort bedömningen
att vi måste vara med och ﬁnansiera den här breddningen,
annars blir den inte av. Någonting måste göras åt traﬁksituationen och om ingenting görs
snart så kommer det bara att
bli värre, säger Peter Carpelan,
(M), kommunalråd.
Enligt den ursprungliga
planen skulle den första delen
av framkomlighetsprojektet –
reversibelt körfält, vara färdig
redan under 2010, men läget

ser dystert ut. Som Mälaröarnas Nyheter tidigare rapporterat pågår konﬂiktfyllda förhandlingar om hur området
kring Drottningholm skulle
påverkas av en vägbreddning.
Där är parterna Traﬁkverket,
Statens fastighetverk och
Riksantikvarieämbetet ännu
inte ense.
– Vi har tjänstemän som
sitter med i dessa förhandlingar och vi försöker trycka
på så gott det går för att i
första hand få till reversibla
körfält på Ekerövägen, säger
Peter Carpelan.
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Genom tidigare drogvaneundersökningar bland kommunens ungdomar vet man att
cirka 20 procent av 15-åringarna har tillgång till alkohol
genom sina föräldrar. Av
dessa får hälften alkoholen av

sina föräldrar och den andra
hälften tar alkoholen utan
föräldrarnas vetskap.
Med den landsomfattande
kampanjen ”Tänk om” försöker ungdomsnätverket i
kommunen för sjätte året i
rad att sprida budskapet inför
valborg om att föräldrar inte
ska köpa ut alkohol till sina
barn. Dessutom vill de belysa
vikten av en öppen kommunikation mellan föräldrar och
barn.
– Generellt sett har Ekeröungdomar mycket mer pengar att röra sig med än sina

jämnåriga i andra kommuner, säger Annika Magnusson, preventionssamordnare
i Ekerö kommun.
?fe Y\ikkXi att en stor del
av kommunens ungdomar
har berättat i intervjuer att
deras föräldrar inte vet om att
de dricker eller hur mycket.
Där framgår också att föräldrarna ﬁnansierar barnens
drickande genom ﬁckpengar,
utan att veta om det.
– Man vill ju självklart ge
sitt barn pengar om man har
möjlighet, men det kanske är

Moderat Nytt
Ett näringsliv som ger mervärde
Ett aktivt näringsliv på Ekerö är viktigt för att skapa jobb
och försörjning men också för att ge människor möjlighet
att arbeta på hemmaplan.
Tillsammans har moderaterna och alliansen
• inrättat en ny befattning som näringslivschef
• under 2009 genomfört flera frukostseminarier i för
näringslivet viktiga frågor
• skapat snabbare service för bygglov för näringslivet genom
egen handläggare
• arbetat aktivt för en förbättrad service och därmed
placerat Ekerö högre i de olika undersökningarna om
näringslivsklimatet
Nu vill vi tillsammans med alliansen gå vidare
• skapa ännu bättre tillgänglighet i den kommunala
organisationen
• snabba upp tillståndsgivningen ytterligare
• skapa fler arbetsplatsområden i bl.a. Skå och Enlunda
• förbättra informationen till företagarna
• i olika undersökningar visa att företagsklimatet blivit ännu
bättre
• locka fler företag att etablera sig på Mälaröarna – gärna
inom miljöteknik området
Ingemar Hertz

Peter Carpelan

Näringslivsrådets ordf.

Kommunstyrelsens ordf.

http://www2.moderaterna.net/ekero/
VILL DU BLI MEDLEM?

en god idé att följa upp vad
ﬁckpengarna går till, säger
Annika Magnusson.
Hos de föräldrar som själva köper ut till sina barn vill
man höja medvetandenivån
och låta dem förstå att den
alkohol de köper ut förmodligen inte gör att ungdomen
dricker mindre, utan snarare
tvärtom. Den hamnar sannolikt ovanpå den mängd
som ändå skulle konsumeras.
– Som förälder vill man sätta gränser samtidigt som man
själv kommer ihåg hur det

var att vara tonåring. Man vill
också lita på sin tonåring och
tonåringen är ofta inte sen att
använda det argumentet för
att få alkohol av föräldrarna.
Att ge sin tonåring ökad frihet är naturligt, men det är att
rekommendera att man väljer
andra områden när man ska
visa sin tillit, säger Annika
Magnusson.
JkXk\ej
folkhälsoinstitut,
polisen, Systembolaget och
IOGT-NTO ligger bakom
kampanjen som är landsomfattande och riktar sig

till tonårsföräldrar med barn
mellan 13 och 16 år. I Ekerö
kommun sker föräldrautskick, annonseringar, information i kommunens egen
tidning och eventuellt utdelning av ﬂygblad. De föräldrar till 14-åringar som ﬁnns i
kommunen får dessutom en
bok som heter Tonårsparlören hemskickad med tips och
råd om hur man kan prata om
och förhålla sig till alkoholoch drogrelaterade frågor.
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Lage
Våren är här och vi passar på att rensa
lagret bland våra Kolgrillar. Välkommen
att fynda bland Barbecooks kvalitetsgrillar och tillbehör!
26-29 april, kl 8-16
Bryggavägen 117
betala gärna med kort!

Barbecook har kortat ner tiden att
få en bra glödbädd med hjälp av
Quickstart systemet. Det innebär
att det räcker med 2-3 sidor tidningspapper för att tända grillkolen.
Och det tar endast 15 minuter för
att få en glödbädd.

Miljövänligt,
ingen tändvätska behövs!

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

Vi älskar Ekerö

CF9v:BC@E;<I

www.bony.se • tel 08-560 310 70

Nyheter & information från våra församlingar
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KYRKSIDAN
Gudstjänster

En hel kappsäck full med musik ...

Tisdag 27/4

Med musik kan vi uttrycka
och förmedla känslor och
upplevelser. Vi kan också
förmedla budskap – berätta
om det vi tycker är viktigt.
Tillsammans med sina ledare,
Marie Björnvad och Helena
Hansson, har Barnkören och
barn från söndagsskolan i Ekerö
församling utformat en egen
musikal.
Tillsammans har man packat
en kappsäck full med sånger –
både gamla och nya sånger som
alla gillar att sjunga. Men man
har inte bara övat sångerna – de
har också varit utgångspunkt
för många djupa och fina samtal
om livet.
De samtalen har resulterat i det
som händer mellan sångerna.

Klockargården Lovö kl 19.00
”Blommande sköna dalar”,
(se nedan)

Onsdag 28/4
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
Mässa, Ralph Sjöholm
Ekerö kyrka kl 19.30
”När bröllopsklockor ringa”
(se nedan)

Söndag 2/5
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
Ekebyhovsmässa, söndagsskola
Jonas Gräslund, PRO-kören, dir:
Mait Thoäng
Ekerö kyrka kl 11.00
Högmässogudstjänst med dop,
kyrkkaffe, Pernilla Hammarström
Lovö kyrka kl 11.00
Högmässogudstjänst
Karin Frödinger
Adelsö kyrka kl 18:00
Musikandakt
Sång: Malin Rickardsdotter Lagerkranz, Rebecka Kaplan Sturk,
orgel/piano: Carina Einarson, präst:
Pernilla Hammarström

Musikalisk resa

Onsdag 5/5

Som åhörare kommer vi att inbjudas till en musikalisk resa till

Ekebyhovskyrkan kl 19:00
Mässa, Elin Rundh Dapo

olika platser på jorden. Under
resans gång packas innehållet i
kappsäcken upp. Ett spännande
äventyr där vad som helst kan
hända och en blandning av lek
och allvar.
Musikalen kommer att
framföras både i söndagens
gudstjänst den 9 maj och för
inbjudna skolklasser dagen
därpå.

Vägen resans mål
– Det har verkligen varit en
resa, konstaterar Marie och
Helena. Och även om resultatet
är viktigt har vägen dit varit
ändå viktigare.
De beskriver det fantastiska
i samtalen om att upptäcka
glädje och tacksamhet, att vara
rädda om naturen, att få känna
att man duger som den man är,
också när livet är svårt.
text: Marianne Abrahamsson

Söndag 9/5
Adelsö-Björkö kl 8.45-16.30
Pilgrimsvandring
(se nedan)
Ekebyhovskyrkan kl 14.00
OBS tiden MUSIKAL
(se nedan)
Ekerö kyrka kl 11.00
Högmässa, kyrkkaffe, Staffan Eklund, oboe: Alexander KlimentovLöfstrand
Lovö kyrka kl 11.00
Familjegudstjänst, Elin Rundh Dapo
Adelsö kyrka kl 15.00
OBS tiden Musikgudstjänst
(se nedan)
Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12-13

Söndagen den 9 maj Pilgrimsvandra på Björkö
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.
Anmälan senast 28 april tel 560 387 00 Kostnad: 100 kr
EGEN MATSÄCK FÖR HELA DAGEN

MUSIK I VÅRENS OCH KÄRLEKENS TECKEN
foto: Ove Westerberg

Tisdag 27/4 Klockargården Lovö kl 19.00
”BLOMMANDE SKÖNA DALAR”, Leif Asp med musikanter

Solveig Brunstedt, samfällda kyrkofullmäktiges ordförande, mottog nyckeln av
Lennart Nilsson, representat för kommunstyrelsen.

Onsdag 28/4 Ekerö kyrka kl 19.30
”NÄR BRÖLLOPSKLOCKOR RINGA”, Konsert med bröllopsmusik, sånger
och psalmer. Sång: Viveca Axell-Hedén, orgel/ﬁol: Helena Hansson, orgel:
Kerstin Baldwin

Adelsö hembygdsgård byter ägare

Söndag 2/5 Adelsö kyrka kl 18:00
MUSIKANDAKT, Sång: Malin Rickardsdotter Lagerkranz, Rebecka Kaplan
Sturk, orgel/piano: Carina Einarson, präst: Pernilla Hammarström
Söndag 9/5 Ekebyhovskyrkan kl 14.00 OBS tiden
MUSIKALEN ”KAPPSÄCKEN”, Barnkören och söndagsskolan, elbas: Elias
Nygren, slagverk: Gabriel Runemark, ljudtekniker: Filip Kvissberg, piano/musikalisk ledning: Helena Hansson, regi: Marie Björnvad, Veronica Cornils-Berg

Mer information:
Se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/
ekero

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

Söndag 9/5 Adelsö kyrka kl 15.00 OBS tiden
FOLKMUSIKMÄSSAN ”I VÄLSIGNAN OCH FRÖJD”
Ad Mundi och Bromma kyrkokör under ledning av Carina Einarson och
Anne-Marie Bodén

”ÄNTLIGEN” är kanske det
ord som bäst sammanfattar
känslan när Ekerö pastorat
och Adelsö-Munsö församling ofﬁciellt övertog ägandeskapet av Adelsö hembygdsgård från Ekerö kommun vid
en högtidlig ceremoni lördagen den17 april.
– De första tankarna på att
församlingen skulle överta
ägandeskapet ligger över tio år
tillbaka i tiden, berättar Ingmar
Larsson, som var det dåvarande
kyrkorådets ordförande.
Solveig Brunstedt riktade
tacksamhetens ord och tankar
till Iris och Irja Olsson som

donerat pengar till dåvarande
Adelsö församling, som möjliggjort köpet.
Adelsö Hembygdsgård är en
mötesplats för både föreningsliv och enskilda, i glädje och
sorg. I höst kommer den också
att tjäna som kyrkorum, när
kyrkan stängs för renovering.
Adelsö-Munsö församling,
med Ove Wallin som ansvarig,
har redan för 1½ år sedan övertagit driften av festlokalsdelen.
Nu blir pastoratet också hyresvärd för förskolan och Adelsös
brandstation. Församlingen kan
glädjas åt en ”egen” brandbil
på tomten.
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Vid Träkvistavallen ligger
Ekerö kommuns turistinformation, en väl dold liten lokal utan någon direkt skyltning för att hitta dit. Den
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har dessutom varit i princip
igenbommad en längre tid.
– Det har varit mycket
olyckligt då de två personerna som arbetat här båda blev
sjukskrivna. Först Marita
Högberg och sedan Britte
Klint. På grund av detta har
mycket stått stilla, berättar
Stefan Pellén, näringslivschef i kommunen.
Nu görs en uppryckning,
med det är precis i sin linda.
En ny turistsamordnare, Me-

rete Palmberg, tillsattes den
första april. Turistinformationen ska ﬂyttas in i kommunhusets reception.
– Vi hade hoppats att vi
skulle hinna bygga en ny disk
redan nu, men det blir under
juli månad och blir förhoppningsvis klart i augusti.
En hel del jobb är också
gjort det senaste halvåret
som ännu inte börjat synas.
Det har startats upp olika
företag som jobbar med just

besöksnäring och turistsidan, bland annat ett företag
som heter Destination Ekerö
som jobbar som ett eventbolag. De är nu ute och träffar
samtliga företag på Mälaröarna.
– Besöksnäringen och näringslivet går hand i hand,
säger Stefan Pellén.
Han har även varit runt till
alla kursgårdar och de ställen
där man kan övernatta och
ställt frågan om de kan tänka

sig att ha öppet under sommaren. Responsen har varit
positiv.
Britte Klint är tillbaka på
25 procent men går i pension
till hösten. Hon kommer att
hjälpa Merete Palmberg att
komma igång med arbetet.
– Britte Klint kan allt om
Mälaröarna och är jätteduktig. Hon är den kunniga
personen som hjälper till att
plocka upp alla våra näringsidkare i olika former.

   

I samband med prinsessan
Victorias bröllop kommer
kommunen att ha kulturtavlor inne i Stockholm som
hänvisar till Ekerö turism.
– Drottningholms slott tar
emot idag runt 700 000 besökare, men vi vill få dem att
komma in i kommunen och
uppleva allt som går att göra
här, säger Stefan Pellén.



        
         

EKERÖ GÄLLSTAÖ - BARNVÄNLIGT GAVELKEDJEHUS MED SJÖVY

EKERÖ GÄLLSTAÖ - ETT PLAN MED SOLIG ALTAN

Välkommen till ett mycket trevligt hem! Gavelläge och altan med sjövy. Stora fönsterpartier i tre
väderstreck ger fint ljusinsläpp och känsla av rymd. Två helkaklade badrum. Omtyckt och
barnvänligt område. Fantastisk natur med bad och båtliv. Två isolerade förråd. Garage.

Charmigt 1-planshus om 80 kvm i högt och naturskönt läge. Altan i söderläge. Helkalklat
badrum med tvättmaskin och torktumlare. Stort garage om 48 kvm. Möjlighet att bygga till.
Närhet till fantastisk natur, bad och båtliv, dagis, skolor samt kommunikationer.

 3 275 000 KR/BUD    106 KVM     4 ROK  2004    91 KVM
 PARKTERRASSEN 12   SÖN 25/4 13.30-14.30 OCH TIS 27/4 18.30-19.15
 MÄLARÖARNA 08-807600  S 382460 TILL 72456

 3 475 000 KR/BUD    80 KVM    48 KVM     3 ROK  1959    972 KVM
 UTSIKTSVÄGEN 4   SÖN 25/4 12.00-13.00 OCH MÅN 26/4 17.30-18.00
 MÄLARÖARNA 08-807600  S 395164 TILL 72456

EKERÖ HILLESHÖGBY - NATURSKÖNT MED POOL

EKERÖ MUNSÖ EKEBY - SJÖUTSIKT I FRIDFULL OMGIVNING

Fastighet med härliga kvalitéer, belyst pool med trädäck samt närhet till Mälaren. Huset är
tillbyggt och totalrenoverat 2005 och rymmer totalt ca 205 kvm i ett luftigt våningsplan samt
inrett nedre plan i husets ena flygel. Planlösningen i sällskapsdelarna känns ljus och exklusiv.
Avskild sovrumsdel som rymmer tre stora sovrum. Altan om 70 kvm i underbart solläge.

Charmigt och fint renoverat sommarställe med underbart läge i omtyckta Munsö Ekeby.
Storstuga om ca 42 kvm som rymmer sällskapsrum med öppen spis, sovrum, kök och duschrum
med bastu. Rymlig uteveranda i soligt sydvästläge, från verandan njuts härlig utsikt över öppna
ängar och Mälarens vatten. Gäststuga om ca 25 kvm. Underbar tomt om 2040 kvm. Nära bad.

 4 290 000 KR/BUD    3 125 KVM
 MÄLARÖARNA 08-807600

 1 795 000 KR/BUD  1962  BLÅBERGSVÄGEN 10   SÖN 2/5 12.15-13.15
 MÄLARÖARNA 08-807600  S 392460 TILL 72456

 HILLERSJÖBACKEN 13   SÖN 2/5 15.00-16.00

 

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

Ekerö Färingsö
Charmig villa med härligt lantligt läge och viss sjöutsikt. Byggd 1999/2000. 6 rok varav 4 sovrum. Öppen
och ljus planlösning mellan kök och vardagsrum, här kan man njuta av spraket från braskaminen och titta ut
över en fantastiskt fin altan som sträcker sig runt hela huset, ca 200 kvm. Besiktigad.

z Boarea:
146kvm
kvm
*Boarea:
146
z Utgångspris: 4 200 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
693kvm
kvm
Natur/Trädgårdstomt
*Tomt:
1 1693
Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Viksundsvägen 87
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Skärvik
Ljust och fräscht i underbara Skärvik. Detta fina hus om 185 kvm har stort trevligt kök med öppen
planlösning mot både allrum och vardagsrum. Fyra bra sovrum samt extra allrum. Delvis nyrenoverat.
Genomgående modern färgsättning och hög standard med klinker eller trägolv i alla rum. Stor härlig altan
med sol hela dagen. Tomt med baksida som gränsar mot allmänning/skog med motionsspår och fina
promenadstråk. I området finns en gemensam brygga med bad och möjlighet till båtplats.

Ekerö Helgö
Högt underbart läge o strålande Mälarutsikt har detta charmiga hus på Helgö. Stor byggrätt om 250 kvm
beviljad, vilket ger möjlighet till tillbyggnad. Idag ett charmigt hus om 4 rok. Två rum med stora
fönsterpartier mot Mälaren. Gäststuga med 2 sovrum och ett förråd. Nybyggd carport med förråd.
Fin stor uppvuxen trädgårdstomt med flertalet fruktträd och lekstuga. Fina promenadvägar/-stigar.

z
Boarea:185
185
kvm
*Boarea:
kvm
z
Utgångspris: 4 950
950 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:
z
Tomt:954
954kvm
kvm
Natur/Trädgårdstomt
*Tomt:
Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Ledungsvägen 5B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
z Boarea:
98kvm
kvm+ +
Gäststuga
*Boarea:
98
GÃ¤ststuga
z Utgångspris: 3 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
850kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1850
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Västgårdsvägen 23
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista

Ekerö Hummelvreten

Ljust och fräscht kedjehus i barnvänligt område. Fint renoverat kök m öppen planlösning mot mat- och
vardagsrum. Båda badrummen renoverade med modernt kakel/klinker och golvvärme. Carport och stort
uteförråd. Mycket lugnt och bra läge på centrala Ekerö med barnvänlig trädgård som gränsar mot allmänning
mot lekpark.

Äntligen ett 1-plans atriumhus med eget garage och extra tomtyta. Mycket fint med bla nytt fräscht kök
och nytt helkaklat badrum. Genomgående ljus modern färgsättning. Öppen planlösning mellan kök och
vardagsrum. Tre stora bra sovrum. Mysig insynsskyddad atriumgård med stort altandäck i soligt sydvästläge.

z Boarea:
113kvm
kvm
*Boarea:
113
z Utgångspris: 2 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
425kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
425
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

z
z
z

Vävnadsvägen 10
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

z Boarea:
111kvm
kvm
*Boarea:
111
z Utgångspris: 2 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Tomt:
282kvm
kvmAtriumgÃ¥rd
Atriumgård
*Tomt:
282

z
z
z

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

3,5:a Ekerö Ekudden

2:a Ekerö Bokskogen

BR-radhus i toppskick! Stort trevligt kök med ny köksinredning -03. Ljust vardagsrum och 2-3 sovrum.
Fräscha nyrenoverade bad- och wc/tvättrum med golvvärme. Genomgående ljus, modern färgsättning och
fina parkettgolv. Två fina uteplatser som fångar solen från tidig morgon till sen kväll. Ett hus som måste ses!

Gränsande till den vackra bokskogen ligger denna ljusa, fräscha & välplanerade gavellägenhet. Stort
renoverat kök med vardagsrum i öppen planlösning. Rymligt sovrum och välplanerat badrum. Kombinerad
balkong/entré med kvällssol och separat balkong med sol hela dagen. Garageplats ingår i avg. Separat
förråd.

z Boarea:
91,5kvm
kvm
*Boarea:
91,5
z Utgångspris: 1 350 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Avgift:
184krkrinkl
inkl
värmeoch
ochkabel-tv
kabel-tv
*Avgift:
6 6184
vÃ¤rme

z
z
z

Ekuddsvägen 16 C
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

z Boarea:
56kvm
kvm
*Boarea:
56
z Utgångspris: 1 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
z Avgift:
154krkrinkl
inkl
värme,vatten
vattensamt
samtgarage
garage
*Avgift:
3 3154
vÃ¤rme,

z
z
z

Gustavavägen 108
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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DAGS IGEN!
Vintern har varit lång och tuff – även för terrassgolvet. Och höstens smuts ligger kvar.
Ett av de säkraste tecknen för att sommaren
börjar nalkas: terrassunderhållet!

TRÄOLJA PLUS
Marknadens bästa träolja! En vattenburen träolja med
extremt vattenavvisande effekt. Används till möbler,
trall och fasader av teak, tryckimpregnerat trä, furu,
gran och lärk. Innehåller en hög mängd UV-filter som
skyddar mot solens nedbrytande strålar.

En av
dens
mark na
räoljor!
t
e
t
s
a
g
i
bill

!"

ALL?
GAMMAL OCH FUL TR
AT T
TR ÄOLJA PLUS GÅR
LKEN
PIGMENTER A TILL VI
KULÖR DU VILL!

Räcker till ca 60m2.
En av marknadens
absolut drygaste träoljor, räknat per m2!

cker
3 liter rä
m²!
till ca 60

TRÄOLJA 45%

t
Trallren

Exklusiv oljebaserad,
starkt vattenavvisande
träolja med hög torrhalt.
Den är baserad på en
tallolja som ger en mycket
god hållbarhet och skyddar träet mot uttorkning
och sprickbildning.

!!"
3 liter

Används innan behandling med Yunik träoljor.
Avlägsnar beläggningar av smuts, beväxningar,
missfärgningar och ev. rester av tidigare
ytbehandlingar.

Träolja 45%

!"
3 liter

RÅD & TIPS OM TERRASSGOLV!

Trall-kit

!"

er för at t
A llt du behöv
r
tan! Inne hålle
re ngöra din al
ng
va
le
l,
ense
skaf t, hink, p
trallre nt.
er
lit
3
och

www.yunik.se

< Du skall inte olja ditt terrassgolv förrän det är ordentligt torrt.
Sol och framförallt ett par dagars vind gör susen!
< Du skall inte olja ditt terrassgolv, om du inte först har gjort det
rent – oljan klibbar bara ihop med smutslagret från förra året.
< Det är en utmärkt idé att börja göra rent nu, när det är
fuktigt – smutsen lossar lättare. Använd Yunik trallrent innan
behandling med Yunik träoljor. Avlägsnar beläggningar av
smuts, beväxningar, missfärgningar och ev. rester av tidigare
ytbehandlingar.
< Gör rent med borste eller avsett tillbehör till högtryckstvätten.
OBS! Använd inte högtryckstvätten direkt! Smutsen försvinner,
men du skjuter ner vatten djupt i träfibrerna och ytfibrerna
luckras upp. Lättare fäste för alger och annan påväxt!

Alla angivna kampanjpriser är inkl. moms och gäller
t.o.m 8 maj 2010 eller så länge lagret räcker.
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Kom ihåg!
get
ROT-avd ra
!
är tillbaka

VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN…
..men bort skall det. Dit du vill, inte dit terrängen vill.
Lindab takavvattningssystem väljer du av flera skäl:
livslängden, flexibiliteten, utseendet.

Missa inte!

rännorZocIJh Irö\r \
på

från Lindab

Starkt, tåligt, lätt. Spricker
inte, läcker inte. Galvaniserad stålplåt – det bästa
materialet för avvattningssystem. Repor i ytan: läker
sig själva!

Mörkröda stuprör till en
vitrappad fasad, exklusiv
kopparmetallic till en grå
stenvägg, tegelröda hängrännor och antikvita stuprör
– låt dig inspireras!
Lindabs takavvattningssystem finns i flera olika
kulörer, som du kan blanda
och matcha hur du vill. Välj
en kulör som kompletterar
husets nyans eller en som
blir en spännande accent.

Alla bitar, alla varianter
finns som standard. Ingen
montering är omöjlig!

DRÖMMEN OM DEN GRÖNA MATTAN

Växthus
-STAR 3
Einhell ALU
nspris
Introduktio

Från maj till september. Drömmen om en heltäckande matta, tätvuxen,
välansad och grön. Den magiska formeln heter näring, vatten och vård.
Vård med minsta arbete och bästa resultat stavas STIGA.
Säsongens nya sortiment finns på plats.
Hade du tänkt byta klippare eller trimmer
i år – kom in, titta och prova!

! "

SL 26J trimmer

All inclusive!

"·
(ord.p ris 675:-)

!!"
O rd.pris 23.9 00:-

O rd.pris 1.675:-

VÄXER SÅ DET KNAKAR

Just nu!

Villa 12

!"

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/m2. Högsta takhöjd: 2,06 m.

Just nu!

STIGA

STIGA

2,13 m.
L xB: 2,84 x2
(6 m )

(ord.p ris 259:-)

SNYGGT!

ETT SMART
SYSTEM

www.lindab.se

"·

STÅL ÄR STARKT

!!"·

Lättstartad motor,
25,4 cm² (0,7 kW/0,95 hk). Loop
handtag och 26 mm böjd rigg.
Nylonhuvud: TAP & GO

Med 12,5 hk Briggs & Stratton motor.
Manuell växellåda, 5 växlar framåt och en
bakåt. Combiaggregat, 85 cm klippbredd välj mellan multiclip och bakutkast.

WE BE R

(ord.pris 3.465:-)

One-Touch Gold

Gäller t.o.m 8/5 eller så
länge lagret räcker

!!"
O rd.pris 2.199:-

VATTEN PÅ
RÄTT STÄLLE!
Bekvämt, snabbt, effektivt.
Gardena slangvagnsset 2692
Vagn med 20 m. ½" slang och grundset

Gardena sprinklerpistolset 8122
Sprinklerpistol med fyra strålformer och
standard snabbkoppling. NY MODELL!

Högtryckstvätt
125 bar, fordonsborste, altantvätt
(värstingmodellen),
15 meter avloppsrensare, skummunstycke och två
tvättmunstycken.

57

DET KÄNNS I LUFTEN
Grillsäsongen har börjat.
Hickoryvindarna drar över
landskapet.
Den legendariska Weber klotgrillen har blivit
en symbol för grillning, och representerar
på bästa sätt Webers stolta grilltraditioner!
Det självklara valet som alltid ger dig en
storartad grillupplevelse, varje gång!
Levereras med grillgaller med vikkant,
rostfritt aluminiumspjäll och en rymlig
löstagbar asklåda.

VÄLKOMMEN TILL OSS!
Lite personligare – lite bättre.

    <+    <"#%"&#'%&<***%"&#'%&
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I regeringsförklaringen för 2007-2010 enades
Ekerös allianspartier om en politisk plattform.
När det gäller skolan var målet bland annat
att Ekerö kommuns skolor ska kunna mäta sig
kunskapsmässigt med de tio bästa skolkommunerna i landet och att andelen behöriga
elever till gymnasiet skulle öka från 2005 års
nivå. Det har också skett en ökning här. För

läsåret 2005/06 blev 1,7 procent av folkbokförda elever ej intagna. För läsåret 2008/09
blev 1,1 procent ej intagna av antal folkbokförda elever.
I november riktades kritik från skolinspektionen i en rapport, där skolinspektionen gått
igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Ekerö kommun.
Av rapporten framgick att var femte elev i
kommunen lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Den visade också att det ﬁnns
stora skillnader i kunskapsresultaten mellan
ﬂickor och pojkar. ”Ändå har inte kommunen
tagit reda på vad som krävs för att förbättra
skolan”, står det i rapporten.
Positivt var att Ekerö ligger bra till i förhållande till andra kommuner i landet. Över 90
procent klarar att nå målen i de nationella
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Skolans viktigaste mål är att förmedla kunskap. Vi kommer att
vidareutveckla våra riktade satsningar på kompetensutveckling av lärarna, förbättrad språkutveckling i de lägre skolåren
och en förbättrad IT-kompetens för både lärare och elever.
Under nästa mandatperiod kommer Moderaterna att fortsätta att arbeta för större mångfald och valfrihet inom förskola
och skola i Ekerö. Skolan är en arbetsplats och ska liksom andra
arbetsplatser präglas av god ordning och arbetsro.
Elevernas hälsa är viktig – därför vill vi satsa på maten. Vi vill
satsa på att alla förskolor och skolor i Ekerö ska servera mat som
lagats på råvaror med ett stort inslag av ekologiska och närodlade produkter. Vårt mål att bli bland de tio bästa skolkommunerna fortsätter. Vi har hittills klättrat från 47:e till 22:a plats.
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Foto: Ove Westerberg
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Ekerö kommun ska vara en bra kommun att växa upp i. Vi ska
vara en av landets bästa kommuner. De blir vi med små barngrupper, behöriga och inspirerande lärare, ökad lärartäthet. Vi
behöver ändamålsenliga och väl underhållna lokaler. Andelen
utbildade förskollärare och lärare måste öka. Alla barn ska
känna sig trygga i sin skola.
Vi ser gärna friskolor men det ska vara skolor med pedagogiska idéer och inte enbart med vinstintresse. Våra barn ska ha
bra och närproducerad mat. Vi måste säkerställa att barn med
särskilda behov får de resurser de behöver i skolan och på fritids. För dem som mognar sent eller valt fel i gymnasiet eller
behöver komplettera ska det ﬁnnas väl fungerande Komvux. I
Öpartiet har många arbetat i skolan och vet att en annan viktig
framgångsfaktor är en bra skolledning.
®

 !

Vi vill att Mälaröungdomarna ska få ännu bättre skolor. Skolor
med olika pedagogiska idéer och ämnesinriktningar. Skolor
som drar till sig välutbildade och engagerade lärare och motiverade elever. Undervisningen ska kunna ske i mindre grupper. Eleverna ska snabbt kunna träffa elevhälsovården.
Miljöpartiets mål är att skolungdomarna har inspirerande
och behöriga lärare och att skolor med olika pedagogiska inriktningar konkurrerar på lika villkor.
Vidare att god och näringsrik skolmat lagas på plats av ekologiska och närproducerade råvaror. Bra mat är en förutsättning för pigga hjärnor och fysisk hälsa.
Miljöpartiet vill också att skolsköterskan har mottagning på
alla skolor varje skoldag och kan få snabb hjälp av skolpsykolog.
®
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Kd:s vision är en skola som möter varje elev där den är, och
som förmår att stödja och stimulera eleven att utveckla sina
förmågor. Eftersom barn är olika är vi för både ﬂexibel skolstart
och ﬂexibel skolgång. Värdegrundsfrågor är viktiga och vi vill
ha livskunskap, och reﬂekterande samtal kring etiska dilemman under ledning av professionella lärare i skolorna.
Behöriga lärare/skolledare skall vara en självklarhet. Skolans huvuduppgift är kunskapsförmedling, lärarna får därför
inte ”drunkna” i möten, och administration. Under skoldagen
ska en elev ha rätt att vid behov kunna få kontakt med personal inom elevhälsan. Vi vill sammanföra barnhälsovården och
skolhälsovården till en gemensam hälsovårdsorganisation. Vi
vill även återinföra kontaktdagarna för vårdnadshavare till
barn i grundskolan.
®
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Kunskapsmålet i skolan av stor vikt. Alla barn ska lämna
grundskolan med godkända betyg och gymnasiebehörighet.
Kanske kunde en belöning till framgångsrika skolor liknande regeringens ”sjukvårdsmiljard” till landstingen ge önskat
resultat. Centerpartiet vill utveckla kommunens ytterområden för att kunna behålla de mindre skolorna på landsbygden.
Vi vill att näringsriktig, lokalt tillagad mat med stort ekologiskt inslag serveras i skola och förskola. Säkra skolvägar och
skolresor är ett annat prioriterat område, som sittplats på SLs
bussar och successivt utbyggt gång-/cykelvägnät mellan skolan och bostadsområdet.
Vi är positiva till friskolor och alternativa driftsformer även
i förskolan. Centerpartiet har länge arbetat för en ”grön” gymnasieskola och gläds åt Ekerö Praktiska Gymnasium.
®
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Vi ska föra en progressiv och modern politik där vi ger alla
elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Ett
tydligt och pedagogiskt ledarskap med högt ställda mål ska ge
kommunens skolor bättre förutsättningar att utvecklas.
Vi ska ha en modern skola där vi bejakar ny teknik och där
vi ger både vuxna och elever möjlighet att använda sig av IT,
för kompetensutveckling, kunskapsinhämtning och kommunikation. Vi ska ﬁnnas där våra barn och unga ﬁnns. Fler vuxna
ska ﬁnna det som en naturlig del av vardagen att nattvandra,
men vi behöver också kompetensutveckla föräldrar och vuxna
i IT-frågor för att påbörja ett strategiskt arbete även på nätet –
att nätvandra ska vara lika självklart som att nattvandra.
I ett av socialdemokraterna lett Ekerö får vuxna och barn en
möjlighet att utvecklas tillsammans.
®
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Folkpartiet liberalerna vill tillsammans med alliansen fortsätta satsningar för att Ekerö ska vara en av Sveriges tio bästa
skolkommuner.
I vår ambition att ytterligare stärka kvalitén vill vi bland annat öka antalet behöriga lärare och få en ökad tydlighet inom
skolorganisationen. Vi vill fortsätta utvecklingen av moderna
undervisningsmetoder med kunskap i centrum och utveckla
läsa-skriva-räknagaranti. Ingen ska lämna skolan utan goda
baskunskaper. Vi vill satsa mer på kompetensutveckling av lärare och få ett ökat fokus på hälsofrågor och fysisk aktivitet.
På riksplanet arbetar FP för obligatorisk lärarlegitimation,
att göra staten till huvudman för skolan, att garantera fysisk
aktivitet minst tre gånger/vecka, att återinföra lågstadiet och
lågstadieläraren samt att införa engelska från första klass.
®
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för 2009 ﬁnns inte ännu. Andelen behöriga
lärare har ökat och ligger nu på 80 procent,
vilket är i nivå med genomsnittet i Stockholms län. Andelen elever som är behöriga
till gymnasiet var år 2008 94 procent. År
2006 var det 91,7 procent.
– Grunden för bra resultat i skolan läggs
genom att eleverna under de första skolåren
lär sig läsa, räkna och skriva på ett bra sätt. Alliansen har under den gångna mandatperioden genomfört en satsning på barnens språkutveckling för att tidigt upptäcka barn med
språksvårigheter. Redan i förskolan börjar
barnen med språklekar och vi kan nu se hur
denna satsning börjar ge resultat i form av en
klart förbättrad språkutveckling, avslutar Peter Carpelan.

Oppositionen svarar:

Allianspartierna svarar:
¢¢¢¢

proven i årskurs 5 och i årskurs 9 klarar drygt
94 procent målen.
Mandatperioden lider nu mot sitt slut. Hur
har det då gått med uppfylla Ekerö alliansens
mål för skolan?
Peter Carpelan (M), kommunalråd, svarar
för Alliansen på Ekerö.
– Alliansens övergripande mål är att Ekerös
skolor senast 2010 kunskapsmässigt ska kunna mäta sig med de tio bästa kommunerna i
landet, i meritvärde, det vill säga betygen,
räknat.
– Som ett resultat av alliansens satsning på
skolan har meritvärdet under mandatperioden successivt förbättrats och vid den senaste
mätningen hamnade Ekerös skolor på 22 plats
av landets alla kommuner.
År 2006 var Ekerö på plats 47. Någon siffra





– En fjärdedel av eleverna i Ekerö kommun lämnar idag grundskolan utan fullständiga betyg det är oacceptabelt och det vill
vi ändra. Behöriga lärare är målet samt att obehöriga lärare ska
få möjlighet till kompetensutveckling.
Vårt mål är att fritidshemmen ska ingå som en integrerad del
i den samlade skoldag. Elevhälsan ska prioriteras, stora insatser för att förebygga mobbning är också viktiga mål.
För Vp är elevernas rätt till inﬂytande garant för demokrati
samt läroböcker av kvalitet. För att förhindra utslagning är det
viktigt att övergången mellan grundskola och gymnasium blir
så smidig som möjlig och att elever och föräldrar är delaktiga i
planeringen av framtida yrkesval, det kommer vi att arbeta för.
Vi förespråkar för att skolan ska få mer resurser och att de används på bästa sätt.
®

RUTH. Foto Petrus Olsson
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J^d\[^XdcXXefic^^je\i
K8GGJLE;s<]k\iejkXe
j\ok`fijj^e`e^#_pmc`e^
fZ_]ijcae`e^XmYi[\i
fZ_Yp^^dXk\i`Xcc^^\i
KXggjle[jj^e\i[\e(,
dXa%De^XjkXdble[\i
iY\[imX[\m\iY\jcl$
k\k#d\e^XieXBi\fZ_
>le`ccXKXccYZbj\i]iXd
\dfkd\i]i`k`[%
Någon gång kring 1952
hyrde bröderna Holger och
Erhard Tallbäck från Blattnicksele utanför Sorsele en
markplätt i Tappsund, tvärs
över vägen från där sågen
ligger idag. Där började de
såga slipers som de sedan
sålde till SJ. De kom från
mycket fattiga omständigheter och lämnade skogsarbetet i Norrland och drog
sig söderut för att skaffa
säkrare arbeten.
– De tog sig an hyggen runt
omkring i Stockholmstrakten som de tog virke ifrån. De
köpte även en hel del råmaterial. Det som blev över på
sidorna när de kapade sålde
de till Svenska pianofabriken
i Solna, berättar sonen Kåre
Tallbäck som har arbetat på
sågen mer eller mindre sedan
han var barn.
Pappa Holger fortsatte att
komma in till sågen varje
dag, även sedan han pensionerade sig, ända fram tills

han gick bort 88 år gammal
2002.
– ”Har ni nåt som jag kan
göra” brukade han fråga när
han kom, berättar Kåre Tallbäck.
Numera driver han sågen
tillsammans med systern
Gunilla Tallbäck som kom
tillbaka till familjeföretaget
för att sköta ekonomin 1983,
efter att ha bott i Italien i tio
år. De har också haft ovärderlig hjälp av Clas Thorell
under de senaste tjugofem
åren.
9[\ >le`ccX KXccYZb och

Kåre Tallbäck är mer eller
mindre uppväxta på sågen
och i mamma Veras tvätteri
inne i stan. De visar bilder
från den tid när omgivningarna var fyllda med uppåt åtta
meter höga ”brädstabbar”,
kuber av virke, på marken
runt sågen. Familjen står stolt
uppsträckt på de trappsteg
som stack ut i form av brädor för att karlarna lätt skulle
kunna vandra upp till toppen
och hämta virke som langades upp på axeln och sedan
bars ner för att hyvlas.
?`jkfi`\ieX bfdd\i som på

ett pärlband. Finska bönder
som kom hit och sågade på
vårvintern avlöses av berättelser om hur omgivning-

arna såg ut innan centrum
byggdes och bröderna Tallbäcks stolthet när de invigde
de nya lokalerna, på den
mark de köpt tvärs över vägen, 1964.
– De arbetade väldigt hårt.
Så småningom började bönderna runt omkring sågen
vilja ha bräder sågade och
sedan gav det ena det andra.
När nybyggarna började
ﬂytta hit blev det mycket
handel med lösvirke till deras byggen, berättar Gunilla
Tallbäck.
Annat byggmaterial köptes in som en service till
kunderna och verksamheten
utökades allt eftersom. Butiken ser än idag ut som den
gjorde vid invigningen och
är fylld av allehanda varor.
Högt och lågt med spikar,
beslag, penslar och maskiner
och mitt i allt tronar Holgers
och Erhards gamla skrivbord
där pärmar och stämplar står
ungefär som då.
D\e el Xmm\ZbcXj allt och

Kåre Tallbäck och Gunilla
Tallbäck säljer ut det som
ﬁnns i lager.
– Marken är köpt av Skanska som planerar att bygga
bostäder där och maskinerna
är sålda till en kille i Skara
som ska försöka driva en såg,
ungefär som den här. Hoppas

 "&G+
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att det går bra för honom, säger Kåre Tallbäck.
Beslutet har växt fram
under en lång tid och båda
tycker att det känns bra att sågen ger plats för välbehövliga
bostäder.
– Det känns bra att få mer
tid över för annat. Men vi
kommer naturligtvis att sakna all trevliga kunder som vi
träffat under alla år, säger Gunilla Tallbäck.

CF9v:BC@E;<I

Gj\ok`fkXc\kkZbk\j^i[\eilekj^\eXmlggk`cckkXd\k\i_^X
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Fikasugen?
Öpartiet har
kafédag på
Ekebyhovs slott
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Ta en Àka, prata med våra politiker
och lyssna till Ekerö kyrkokör.
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www.öpartiet.se
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Priserna gäller endast hos Coop Konsum t.o.m 2/5 2010 eller så långt lagret räcker.

Benfri fläskkarré
SVERIGE
I bit. Ca 1100 g.
Max 2 köp
/hushåll.

KANONPRIS

BarbEque

Grilla

39)=K

1.231.700:fördelas nu som
2% återbäring till
våra medlemmar.
Du är väl medlem i
Konsum Färingsö?

Äntligen grillsäsong!
Goudaost

Kycklingfiléer

ARLA
1100 g.
Max 2 köp/hushåll.

KRONFÅGEL
Frysta. 1000 g.

39)=K

59)=S

Gott att

Grilla

Medlemspris

Medlemspris

OjXX]^c^6jWZg\^cZ

Färskost

Tårtor

HOLLAND

CREME BONJOUR
Välj mellan olika sorter.
&%%\!_[g"eg^h,*/"$`\#

ALMONDY
Frysta. Välj mellan olika sorter.
(*%")*%\#

15k
2 för

19)=K
Coop Konsum
Stenhamra och
Kungsberga är
ombud för:

Medlemspris

29)=S
Medlemspris

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:

Värdeavier

…att du nu kan köpa receptfria läkemedel hos oss.
lll#`dchjb[Vg^c\hd#XdbiZaHiZc]VbgV/%-"*+%)),,(iZa@jc\hWZg\V%-"*+%)'%&)
(I Kungsberga endast lotter)
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M`j`fefd\egcXkj]idk\e
8;<CJ{s<ejXdc`e^jgcXkj
fZ_`e]fidXk`fejZ\e$
kildgj`e\^\edXib#
d\[jm`e[cXe[\lkj`bk
m\imic[jXim\k9`ibXÆ
?fm^i[\eim`j`fe\e]i
Jk\]XeHm`Y\i^]ie8[\cj%
ÆAX^_Xi\ejkXib
bejcX]id`e_\dYp^[
fZ_[\k]igc`bk`^XiXkk_X
\kkmic[jXimilekbelk\e#
j^\i_Xe%

Där det häromåret stod ogenomtränglig skog och låg
stora stenbumlingar i vägen
har han låtit bereda en väg
upp på berget och frigjort
platsen där den tänka byggnaden ska ligga.
– Här ska man kunna knyta
ihop hela världsarvet och skapa intresse för de historiska

utvändigt klädd med stockpanel. Ytan är tänkt att bli
cirka 200 kvadratmeter, till
största delen i ett plan med
öppna ytor, men med en
torndel i två plan.

platserna, säger han och slår
ut med handen framför sig
mot den hisnande utsikten
över Hovgårdsområdet, med
resterna av Magnus Ladulås
palats Alsnuhus och medeltida gravkullar i förgrunden
och Björkö med Birka där
borta i fonden.
<ec`^k gifa\bkgcXe\e som
ligger till grund för bygglovsansökan som nu hanteras
hos byggnadsnämnden, är
tanken att Kulturum Ladulås
ska vara en plats där information och utställningar som
knyter an till världsarven ska
samsas med föredrag, ﬁlmförevisningar och teaterföreställningar. Syftet är att väcka
intresse för Birka–Hovgården och visa den historiska
kontinuiteten mellan de

Jk\]XeHm`Y\i^g[\egcXkj[i_Xe[idd\ifdXkkjbXgX\kk`e]fidX$
k`fejZ\ekild]iXkkbX`eki\jj\k]imic[jXim\k9`ibX$?fm^i[\e%
=fkf1Cf9Zbc`e[\i

båda platserna. Ett ﬂexibelt
utﬂyktsmål som sammanfogar dåtid med nutid och
med en ekologisk och miljöfrämjande tanke bakom både
byggnation och aktiviteter.

Mälaröarkitekten Nils Smedmark, som bland annat har
ritat Restaurang Jungfrusund på Ekerö, har gjort en
idéskiss på byggnaden. Enligt
den blir huset en träbyggnad,

El_e^\iförhandsbeskedet
från byggnadsnämnden på
att Stefan Qviberg kan presentera en godkänd avloppslösning, i övrigt är Ekerö
kommun positiva till planerna. De går helt i linje med
den förvaltningsplan som
kommunen har utarbetat
för området i samarbete med
Länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbetet. Dessa båda
instanser har inte heller något att invända mot projektplanen så här långt.
Dock är Stefan Qviberg
noga med att han inte vill

skapa för stora förväntningar kring projektet. Ännu är
mycket oklart kring ﬁnansiering och genomförande.
– Blir det inte det här så blir
det något annat. Men man
måste ha något att drömma
om och planera kring, säger
han och ler.
=i [\d jfd m\k att Ste-

fan Qviberg redan både har
byggt en populär mötesplats
på Adelsö i form av en timmerstuga med möjlighet
till övernattning och ligger
bakom den kolmila som varit en stor turismagnet under
många år, är det ingen tvekan
om att eventuella förväntningar med stor sannolikhet
kan komma att överträffas.
CF9v:BC@E;<I

Bfddle\ejle^[fdXi]iZ_Xejk`ccjfddXigiXbk`b
DvC8I{8IE8sJfddXi\e
eidXij`^fZ_de^X
le^[fdXibXejb\im`cci$
[`^Xm\imX[[\jbX^iX
\]k\ijbfcXmjclke`e^\e%
Bfddle\e\iYal[\i\kk
XekXcjfddXigiXbk`bgcXk$
j\ijfdle^[fdXibXe
jbX%
Alla ungdomar som går ut
nian nu i vår och de som

ännu inte har gått ut tvåan på
gymnasiet kan söka.
– Vi har finansiering för
25 platser, men det är inte
klart ännu. Just nu är vi i
färd med att leta praktikplatser och ringer runt till
de som ställt upp tidigare
och skickar också ut information via näringslivsrådet, berättar Anders Anagrius, nämndansvarig för

barn och ungdom i kommunen.
Praktikplatserna kan vara
allt ifrån att jobba på kommunens sommaröppna förskola till att jobba i någon
affär. Det handlar om enklare
arbete som ”inte har någon
undanträngningseffekt
på
den ordinarie och reguljära
arbetsmarknaden”.
Den betalning som gäller

om man är över 16 år, ligger
lite lägre än lägsta lön.
– Det är därför att man inte
förväntas vara en fullgod arbetskraft. Det låter lite hårt
uttryckt, men det betyder
också att det är lite större
krav på handledning hos de
som tar emot praktikanterna,
säger Anders Anagrius.
Sommarpraktikplatser har
funnits i många år. I början

-81*)58681' 1(:6
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och under vecka 30-32.
Sista ansökningsdag är den
12 maj. Urvalet sker genom
en bedömning av lämplighet
och eventuella särskilda behov. Om det inte går att avgöra om någon är mer lämplig lottas platserna ut mellan
de sökande.

<N8C@EEIFJ

Sundsgården ligger på vackra Färingsö i Ekerö
kommun. Skolan har drygt 30 anställda och plats
för 25 elever placerade på Sundsgårdens HVB hem
och med undervisning på Sundsgårdens skola. Vi
tar också emot dagelever. Målgruppen är pojkar,
10-18 år, med psykosociala och neuropsykiatriska
funktionshinder.

'HQHQGDLQIRUPDWLRQVNDQDOHQGXEHK|YHUYDUPIUnQWU\FNHWSn5HVWDXUDQJ-XQJIUXVXQGSn(NHU|



gick länsarbetsnämnden ut
med ett erbjudande till kommunerna om att ﬁnansiera
ett visst antal platser under
förutsättning att kommunen
ﬁnansierade lika många. När
konjunkturerna blev bättre
drog länsarbetsnämnden in
pengarna, men kommunen
har fortsatt på egen hand.
Sommarpraktiken är i första hand under vecka 24-26

Receptionist

Sundsgårdens skola och
behandlingshem söker

Ekerö Redovisningsbyrå AB med 15
anställda på Ekerö och cirka 500 klienter
är en av de större redovisningsbyråerna i
Sverige.

KOKERSKA

Vi söker nu en receptionist på heltid.
Lämplig bakgrund är någon ekonomisk
utbildning. Engelskakunskaper är ett krav.
Vi kan erbjuda Dig fortbildning och möjlighet till avancemang inom företaget.
Tillträde 1 september.
Vår arbetsplats är belägen i Ekerö centrum.
Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och tidigaste tillträdesdag skickas till:
Ekerö Redovisningsbyrå AB,
Diana Larsson
Box 2
178 21 EKERÖ
Telefon 560 397 00 eller
diana.larsson@erb.se.

deltid 50 % med tillträde
9 augusti 2010
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta
i ett litet arbetslag med stödfunktion i förhållande till elever och övrig personal på Sundsgården. Ansvar för matlagning, dukning och
mathantering i nära samarbete med ytterligare
en kokerska och under ledning av internatföreståndaren. Vi ser gärna att du har adekvat
utbildning inom området, är bekännande
kristen och har kännedom om Frälsningsarmén
och erfarenhet av arbete inom organisationen.
Ansökan skickas till Sundsgården,
att Helena Eriksson, 179 96 Svartsjö
senast den 2010-04-30.
Frågor besvaras av internatföreståndare
Helena Eriksson, tel 08-560 430 92
eller verksamhetschef
Britt-Marie Rossiter,
tel 08-560 428 21.

Mäklarhuset Ekerö
3OPHIA ±KERMAN         s
*OHAN 3IÚNËS         s
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D R AG N I N G
i almanackslotteriet
Grattis! Du som har nr 5297 på
din almanacka är välkommen till
oss för att hämta ditt pris!

Villatomt Färingsö - Väntholmen

Villatomt Färingsö - Stenhamra

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

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

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

Blev du utan almanacka?
Ring oss så skickar vi en!
Nästa dragning: 24 maj

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

Villatomt Färingsö - Stenhamra

UTGÅNGSPRIS: 2 475 000 kr
BOAREA: 63 + 36 kvm
TOMTAREA: 1 753 kvm
ADRESS: Hillersjönäsvägen 1

UTGÅNGSPRIS: 1 495 000 kr
AREA: 1 002 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 8b

MÄKLARENS BESKRIVNING: Äntligen! En centralt
BELËGEN TOMT MED ETT HËRLIGT VËSTERLËGE -ED
närhet till allt i Stenhamra såsom affärer, skolor,
BUSSHÍLLPLATSER OCH HËRLIGA STRÚVOMRÍDEN
"YGGNADSPLANEN MEDGER BYGGNATION OM  KVM
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MÄKLARENS BESKRIVNING: Nyrenoverad charmig
och välplanerad ”minivilla” med lantligt läge och
SJÚGLIMT 3TORT LJUST VARDAGSRUM MED BRASKAMIN I
ÚPPEN PLANLÚSNING MED KÚK MATPLATS OCH ENTRÏ
Helkaklat fräscht badrum, två bra sovrum och stort
OGENERAT SOLDËCK
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Välkommen till Mäklarhuset på Ekerö
Johan Siönäs och Sophia Åkerman
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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:-

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

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

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

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

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

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

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

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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En lång musikalisk bana
Gocki Sköld Linge är en populär
och välkänd figur bland Mälaröarnas barn och ungdomar.
Som ambulerande rytmiklärare
på Ekerö kulturskola har hon
träffat de allra flesta av dem.
Men hon är också bland mycket
annat både klockringerska och
deckarfantast.
Till sommaren går Gocki i pension
och avslutar med det en lång och
krokig yrkesbana, i sångens och musikens tecken.
– Att jobba med barn har gett mig
så oerhört mycket. Jag ser mitt jobb
som ett verkligt privilegium, säger
Gocki, där hon sitter sprudlande
och livfull i dramarummet på Ekerö
kulturskola med sin kompanjon
Kalle Kråka i famnen.
Tillsammans med honom har
hon farit runt till kommunens förskolor och lekt sånglekar och haft
rytmiska övningar med alla fyraoch femåringar. Med hans kompis
Lufsen, en lurvig ﬁgur av okänd ras,
har hon besökt kommunens sexåringar och första- och andraklasser
och låtit dem följa med på äventyr
i fantasin till de två världsarven i
kommunen.

>fZ`bjde^XXej`bk\e%JkfiXY`c[\efmXe1>fZb`d\[j`ebfdgXeafeBXcc\BibX%C`ccX
Y`c[\ekm1>fZb`jfdDe_oXefZ_c`ccXY`c[\ek_1>fZb`jfdkifccle[\i\elggc\m\c$
j\lkjkcce`e^`>Xcc\i`Lkb`b\e%






=fkf1Cf9Zbc`e[\i#<b\iblcklifZ_<cjXC\mX_e

EXde>fZb`Jbc[C`e^\
=Xd`caDXb\e:Xic$8o\c#ki\mloeXYXiefZ_kmYXieYXie%
9fi;ifkke`e^_fcd
9\le[iXidlj`bXc`jbkDfe`ZXQ\kk\icle[#K`eXKlie\i#<mX
:Xjj`[pfZ_:XifcX?^^bm`jk
=Xmfi`kgcXkjgDcXiXieXvcjbXiXkkgifd\e\iXdfkIiYp
^i[#]iY`_jk_X^XieXfZ_jbf^\efZ_jkkXd`^m`[<ijb`e\j
ÉC[XeÉfZ_Yc`ZbXlkm\ie^XieX%
D`jjea[d\[JXbeXi\edk\jgcXkj#kpgÉbmXik\ijbif^É`fdi$
[\k[im`Yfi%

;\k k\i j`^ jfd fd Gockis musikaliska bana var utstakad redan från
början. I barndomshemmet uppmuntrades hennes och syskonens
intresse för sång och musik.
– Jag är mer eller mindre uppvuxen på scen och började med dans vid
fyra års ålder och gick sedan i Adolf
Fredriks musikklasser från trean till
sista ring. Jag gick också på Operans
balettelevskola i sju år, med träning
fyra dagar i veckan och kvällsföreställningar på Operan.
En rejäl rampfeber och en oro över
att inte klara sina framträdanden har
dock varit ett smolk i bägaren genom åren.
– Jag har alltid varit orolig över
att inte klara av det jag föresatt mig,
men har ändå alltid utsatt mig för utmaningar. Nu för tiden är jag ängslig
för att rösten inte ska hålla när jag
sjunger, jag märker att den förändras
med åren.
?fe_Xi[fZbYc`m`kuppmuntrad av

personer runt omkring när det egna
självförtroendet har sviktat och
många steg i karriären har skett tack
vare peppning av omgivningen. Det
var till exempel först i 40-årsåldern

som hon sökte in på rytmiklärarutbildningen och då på uppmaning
av en vän som tyckte att den skulle
vara utmärkt för henne.
Sedan hon började på Ekerö kulturskola 1990 har hon hunnit med
en hel del. Hon har tillsammans
med sina kollegor skapat en mängd
program med musik, sång och dans
som handlar om Lufsen och hans
äventyr. Under tre år gjorde lärare
och elever egna, dramatiserade och
musiksatta adventskalendrar för radio tillsammans, som sändes på Radio Viking. Ett roligt, men krävande
arbete.

É8kkafYYXd\[YXie
_Xi^\kkd`^jf\i_ik
dpZb\k%AX^j\id`kk
afYYjfd\kkm\ibc`^k
gi`m`c\^`ldÉ

Det allra roligaste, när hon ser tillbaka på sitt arbete i Kulturskolan,
tycker hon har varit att arbeta med
4- och 5-åringarna.
– Det är något särskilt med den
åldern, det är på något vis som om
vi är på samma nivå. Det är så lätt
att improvisera och hitta på tillsammans med dem. Det är lite tråkigt att
jag så sent i livet har upptäckt att det
är just det som jag tycker är kul, men
jag kan inte gräma mig över det utan
får glädjas över hur roligt det är just
nu istället.
Le[\i j\eXjk\ novemberlovet
kunde barnen även få se Gocki, kollegan Carina Lööf och Lufsen fara
runt i salarna på Drottningholm och
berätta om en del av sina äventyr.
– Vi i Kulturskolan har haft ett
jätteﬁnt samarbete med Drottningholms slott. Förra året ledde
jag juldansen på julgransplundringen där och det var med andan
i halsen vi gjorde en försiktig långdans genom rummen. Men jag såg i
ögonvrån hur två vakter ﬁck stå och
hålla emot två statyer som började
gunga.
Sin make Carl-Axel träffade hon,
som hon brukar säga, ”på annons”.
– Han var producent och annonserade efter folk till den grupp som
skulle efterträda ”Gals and pals”
och jag åkte dit och sökte. Jag var så
nervös att jag uppgav min systers

namn och min väninna som var
med ﬁck berätta för dem att det var
fel namn.
Trots nervositeten kom hon med
i gruppen som kom att heta ”Män,
kvinnor och sång” och gjorde mängder av framträdanden tillsammans
med dem. Så småningom uppstod
tycke mellan Carl-Axel och Gocki,
vilket ledde fram till giftermål och
så småningom tre barn och två
barnbarn.
@[X^jale^\i_fe tillsammans med
visgruppen ”Kristall” och i Lovö
kyrkokör, men har även tid för ett
lite udda uppdrag.
– Jag är ju klockringerska också,
säger hon lite överraskande med ett
smittande skratt.
Hon berättar hur hon och ett gäng
damer i grannskapet på Drottningholm turas om att sköta helgmålsringningen och andra ringningar i
klockstapeln i grannskapet.
– När jag har satt igång ringningen
brukar jag gå ut på berget och titta ut
över vattnet medan det ringer. Det
är som en meditationsstund då jag
tänker på nära och kära.
Passionen för deckare, med fördel svenska och engelska, ägnar hon
också en del tid till. Grannarna brukar sammanstråla och titta tillsammans, annars kopplar hon gärna av
i soffan med Carl-Axel framför en
Beckﬁlm.
;`kk eXde i fmXec`^k# _\k\i [l
m\ibc`^\e>fZb`6

– Nej, det gör jag inte, jag heter
Annelie, men jag har kallats för
Gocki sedan jag var barn och det
har varit ett bra namn som människor kommer ihåg. Det började med
”Dockan” som blev ”Gockan” som
sedan blev ”Gocki”.
Förhoppningsvis gör den annalkande pensioneringen att Gocki
äntligen tar sig tid att komma iväg
och titta på teater och lyssna på
musik, vilket hon tycker att hon
gör alltför sällan idag. Kanske tar
hon också tag i att låta historierna
om Lufsen bli till böcker och sammanställer adventskalendermaterialet för att göra det tillgängligt för
ﬂera. Men än så länge har hon fullt
upp med att förmedla sin sång- och
musikglädje till barnen på Mälaröarna.

CF9v:BC@E;<I

Nu lanserar Stora Blå
Jane Iredale!
För Din skönhets skull! Ren mineralmake!
kter -

Köp 2 produ

ad!

Du blir smink

Trött på att ha ont?
– Låt en Naprapat hjälpa dig!

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

ÖPPETTIDER

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

Mån 8-17, Tis 9-17, Ons 9-19, Tors 9-17, Fre 8-16
BOKA 30 min på 560 406 00
eller www.salongstorabla.se

Tel 08 -560 313 31
Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina
www.naprapaternaekerö.se

EO Atelje 2010

Mälarö Golfrestaurang

Bli en nöjd
IVT kund du också

DAGENS
LUNCH
KL 11-15

Alla hälsas välkomna ut till oss för
att avnjuta något gott att äta på
verandan eller i matsalen.
Vi har öppet alla dagar i veckan.
Dagens lunch serveras
varje dag kl 11.00-15.00.

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

Alltid den senaste spetstekniken

Komplett program

Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Bra för miljön

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

Certifierade återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Harald & Herman med personal
Hälsar er hjärtligt välkomna hit!

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

08-560 233 36
www.malarogk.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

●

Skå industriby

TÖRSTIGT TRÄDÄCK?
        

20 %

rabatt på ute- och
terrassolja!*

Med Nordsjö Terrass- och Möbelolja skyddar du olika träslag. Oljan
ger en vattenavvisande och stark yta som skyddar mot nötning, sol
och regn. Släck träets törst med olja minst en gång per år, så håller
det sig ﬁnt i många år framöver! Visste du förresten att
oljan kan brytas i 16 olika kulörer?
Välkommen in för idéer och inspiration!
C

Här ﬁnns

vi!

* Erbjudandet gäller t o m 9 maj.

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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Afli_XmXe[\ cXe[jbXgjXib`k\bk   mXi ilYi`b\e ei Y`Yc`fk\b\k fZ_
Jkl[`\]idaXe[\k# `e]i jkle[Xe[\ ki[^i[jk`[\i# [\e (. Xgi`c Ya[
`e k`cc \e Xccde `ejg`iXk`fej]i\cje`e^ Xm cXe[jbXgjXib`k\bk\e <d`cp
NX[\#]ie9\i^Xg=i`e^j%ÉKebgm`cb\ebXiXbki[lm`cc_Xg[`e
ki[^i[`eeXe[lYiaXiÉ#mXi\kkXmi[\e%

8[\cj_\dYp^[j^i[]`Zb[\e(.Xgi`clggc\mX[\kf]]`Z`\ccXm\icd$
eXe[\kXmepZb\ce]ie<b\ibfddlek`cc[\epX^XieX8[\cj$Dlej
]ijXdc`e^% ?lml[g\ijfe\i [\eeX [X^ mXi ]i m Fm\ NXcc`e# jbkj\cXe$
jmXi`^#G\k\i{jk\i^i\efZ_C\eeXikE`cjjfe]iebfddlejkpi\cj\efZ_
Jfcm\`^9ilejk\[k#jXd]cc[Xbpibf]lccdbk`^\jfi[]iXe[\%

9fbjbXkk\i  fd mi _\dYp^[ m`jX[\j g Y`Yc`fk\b\k [\e *' dXij% @
_\dYp^[j]i\e`e^\eji\^`gi\j\ek\iX[\Y`Yc`fk\bXi`\ieX9i`kkDXa^i\e
\ad\[gY`c[\e fZ_wjXJaY\i^\kklimXcXmY`Yc`fk\b\kjle`bXYfb$
jXdc`e^%<kk]pik`fkXc`eki\jj\iX[\_iXi\_X[\jXdcXkj`Y`Yc`fk\b\k%
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Hitta de fem fel på Cirkus Maximums afﬁsch och du har chans att vinna
biljetter och träffa oss på riktigt hos oss!

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
Stenhamraskolan måndag den 17 maj kl. 19.00
Så här gör du:
Jämför cirkusbilderna ovan och hitta
de fem fel som ﬁnns i den högra bilden. Ringa in felen tydligt och sänd
in hela annonsen till: MN, Box 100,
178 22 Ekerö senast söndag 2 maj.
Märk kuvertet ”Finn fem fel”. Vinnare
meddelas per post. Obs! En inskickad
kupong per hushåll gäller.

Sänd in hela annonsen senast 2 maj
Namn ......................................................

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
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Tävla och vinn cirkusbiljetter!

T-Rex

HANDLARE
rn
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am
Ny

med Yamaha F60

RM

l LA

&

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

personliga trädgårdsbutik
på Mälaröarna.
Gustavshill Din
Penséer

från egen odling

9:50/st

Adress .....................................................
Postadress................................................
Telnr dagtid .............................................

i samarbete med

Fruktträd

från

345:-

Vi har även många större träd för
snabbare skörd! T.ex. Katja 1695:-

nyheter

MÄLARÖARNAS

%ORPPRU7UlG%XVNDU7LOOEHK|U&DIp
Björkviksvägen 1, Färentuna
7HOZZZJXVWDYVKLOOFRP
Öppet: vard 9 - 18, lörd, sönd 9 - 15
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www.husmanhagberg.se
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1960 års vårﬂod tycks utebli
och vattenståndet är långt
under det normala, vilket
medför att färjetraﬁken
mellan Munsö och Adelsö är
i fara. Vattenståndet i Mälaröarna är 18 centimeter under
den genomsnittliga nivån
och det ﬁnns risk
för att lastbilstraﬁken kan bli lidande.
– Personbilstraﬁken ska vi nog
ro i land, men om
vattnet sjunker ytterligare kanske vi måste bli
restriktiva mot de tyngsta
latsvagnarna. Än så länge tar
vi obegränsad vikt, bara den
är fördelad på sex tons axeltryck, säger förste befälhavaren på Munsöfärjan Oscar
Mohlin.
Lantmästare Adam Giertta
rapporterar, som tidigare
utlovat, från sin vistelse i
USA där han studerar amerikanskt lantbruk sedan
årsskiftet. I den första rap-

porten berättar han om resan
dit som företogs med lastbåt.
”Under de fyra dygnen från
Bremerhaven fram till Azorerna via Engelska kanalen
uppskattades vindstyrkan
till 20 sekundmeter, det vill
säga i det närmaste storm. På
grund av sin lätta last rullade
fartyget kraftigt, men man
uppnådde så småningom en
viss färdighet i att med kniv
och gaffel jaga de synnerligen oroliga tallrikarna vid
matbordet, samt att äta då
de passerade”. Nästa artikel
kommer att

handla om
Kalifornien och om den
svenska befolkning som bor i
San Joaquin valley.
Ett lite annorlunda underhållningsinslag står en grupp
raggare från Hägersten för.
I inbjudan framgår det att
de kommer att svara för
förströelsen som Färentuna–
Hilleshögs föräldraförening
anordnar i Folkets hus.
Raggarna kommer då direkt
från högmässan i Färentuna
kyrka och bjuds först på
kyrkkaffe, kan Mälaröarnas

Nyheter berätta. Vad själva
underhållningen består i
framgår dock inte utan fantasin får spela fritt.
Ett otäckt krig har även
utspelat sig på Svartsjölandet. Men bara på låtsas.
Färingsö och Ekerö hemvärn
har under en natt utkämpat
hårda och synnerligen realistiska strider i närheten av Skå
ﬂygfält. Fientliga fallskärmsjägare hade landsatts och
hann gå i eldställning innan
hemvärnet kom fram. Under
en häftig drabbning vid Svartsjö
sårades Färingsö
hemvärnschef
till döds och under de fortsatta
striderna vid
Norrskog under försök att
driva ﬁenden i havet stupade
också Ekerö hemvärnschef.
Mellan 19 på kvällen till
5-tiden på morgonen pågick
striderna där även Lottor och
Röda Korsare deltog under
fältmässiga förhållanden.
Skolfrågor är alltid aktuella, såväl 2010 som för
femtio år sedan. ”Har svensk
skola misslyckats” frågar
sig Färingsö Folkparti och
bjuder in till föredrag av riksdagsman Gunnar Helén.
CF9v:BC@E;<I

Ekerö Älvnäs
Välbelägen villa i fint skick på välskött barnvänlig häckomgärdad tomt. Gott om plats för lek och bollspel. Smakfullt
renoverad med ljus färgsättning , här är bara att flytta in och göra sig hemmastadd. Trivsamma rum med härlig vy mot grönska.
Stilsäkert kök i öppen planlösning mot sällskapsyta. Bra våtrum. Härliga uteplaser med sol från morgon till kväll. Välplanerat med
gott om förvaring i fristående förråd samt garage. Villaidyll med närhet till Mälaren. Buss, skola och daghem på nära håll.
Utgångspris: 4.190.000 kr Kvm: 163+60 Visas: Sön 2/5 samt tis 4/5. Adress: Sidensvansvägen 5 B 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.
Räkna med oss när det gäller ditt boende.
Välkommen att bli nöjd du också!

ÖPPET
HUS
9 MAJ

GRATIS
PROVA P
Å
KL 11-15

Ekerö Sandudden
Mälarens glittrande vatten på avstånd, högt beläget i området med härlig vy. Genomgående fint skick i välplanerat parhus
byggt 2002. Öppen planlösning och generös takhöjd i vacker ljus sällskapsyta med rymd. Stilfulla materialval. 111 kvm samt rymligt
förråd. Tre uteplatser på lättskött tomt. Lugnt barnvänligt område med närhet till skola och dagis. Carport. Nära skola, butiker, buss
och vackra promenadslingor utmed vattnet. Träkvista Torg med butiker och restaurang på ca 5 minuters gångväg.
Utgångspris: 2.995.000 kr Visas: Sön 2/5 & tis 4/5. Vänligen ring för tid. Adress: Sjöutsikten 10 Ekerö: 08-560 304 22

Vi bjuder in alla
till öppet hus den 9 maj.
Kom och prova på golf mellan kl 11.00–15.00.
Utbildade tränare på plats, fri pollett och
lån av klubbor. Fritt spel på korthålsbanan.
Restaurangen öppen.
Telefon 08-560 233 36

Ekerö Gällstaö

Ekerö Älby

Mälarnära plan tomt med mycket sol, 831 kvm. Lugnt
grönskande barnvänligt läge med bad och båtliv "runt
knuten". Ca 5 min. färdväg från Ekerö C. Nära förskola, buss.
Utgångspris: 2.490.000 kr Visas: Vänligen ring för info.

Sjöutsikt från hus och tomt, sydläge vid Mälaren. Naturskönt, lugnt och lantligt. 2.677 kvm välskött tomt. Båtplats
genom servitut. Ca 30 min. till stan. 45+15 kvm.
Utgångspris: 1.975.000 kr Visas: Vänlig ring för information

www.malarogk.se
HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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föreningarna, lokala företag, kommunen och till slut
Mälaröarnas Nyheter. När vi
tog över Mälaröarnas Nyheter 1995 dög det dock inte att
bara gömma sig bakom kameran. Här ﬁck jag kliva in i
mängder av nya roller, vilket
gjorde att fotograferandet
inte alltid kom i första hand,
berättar Ove Westerberg.
Det som har varit inspirerande för fotograferandet
för honom är dokumentäroch reportagefotograﬁ bland
människor, att ﬁnnas på plats
utan att synas för att skildra
ögonblicket.
– Den första fotogiganten
som inspirerade mig i den
skolan var Henri CartierBresson. Fast till utställningen har jag upptäckt att det
blivit en hel del mälarödjur
också, säger Ove Westerberg.

har hon varit engagerad på
Svartsjö slott i föreningen
”Helt barockt” i alla år.
– Jag hade hållit på med
skulptur många år då, men
lämnade konsten och gick
vidare till att producera istället. Men jag har gjort mycket
scenograﬁ och masker under
årens lopp. Allting börjar
med bild för mig, när vi gör
någonting ser jag en bild.
– I min konst vill jag efterlikna de avtryck som endast
tid kan skapa. Det uråldriga,
det ärgade, det avﬂagnade.
Objektet jag skapar vill inte
efterlikna det fabrikstillverkade med sina perfekta ytor.
Jag eftersträvar istället det
spruckna och skamﬁlade där
lager av tid blir synliga.
Utställningarna
”Bilder
från Mälaröarna” och ”Lager
av tid” startar den 8 maj i
Ekebyhovs slottsgalleri.

Tillsammans

%# #&$$!& #'*#  & $$!'#%( $ * $$  $# #

EKEBYHOV | 
   
    

Mälaröarnas nyheters fotograf och tillika skribent, började fotografera när han var

cirka 15 år. Han ﬁck jobb som
kvällsvaktmästare på Aftonbladets bildbyrå Reportagebild och kunde framkalla
sina egna bilder i tidningens
mörkrum.
Efter gymnasiet fortsatte
karriären på Aftonbladet som

telefotooperatör och kopist.
Några fotouppdrag blev det
också, framför allt när han
började på Aftonbladets dotterföretag A-bild.
– Jag hade dock aldrig siktet inställt på att göra karriär
som tidningsfotograf, vassa

Foto: Ove Westerberg

armbågar var inget som jag
ville skaffa. När jag ﬂyttade
till Färjestaden på Färingsö
1983 började genast intresset
för att utforska Mälaröarna
med kameran att gro. Så småningom började det droppa
in fotouppdrag från idrotts-

med
Ove
Westerberg ställer Elisabeth
Holmgren ut keramiska objekt.
Hon är för många bekant
som en av de drivande krafterna i föreningen ”Helt barockt” på Svartsjö slott. På
Ekebyhovs slott visar hon
upp en annan sida, nämligen den som keramiker och
konstnär.
Elisabeth
ﬂyttade
till
Svartsjö för 19 år sedan. Här
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Våra Öppettider
Mån-Fre 07.00-17.00
Lör 09.00-14.00

tappsundssag@telia.com

Tel. 08-560 311 35
08-560 307 20
Fax: 08-560 311 45

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

*AG SKAPAR EN VACKER HELHET AV DIN INNE OCH UTEMILJÚ
-ARIA (ÚRNELL ARKITEKT 3!2-3!
   MARIA ARTEMIANU WWWARTEMIANU

FÄRINGSÖ SÅNGA-SÄBY
1-PLANSVILLA I SUTTERÄNG
Strålande sjöutsikt nära Mälarens strand med båtbrygga! Trädäckad
altan i sydvästläge. Mysig öppen spis med braskassett. Vardagsrum
(högt i taknock ca 3,2 m). WC. Stor härlig tomt med flera fruktträd.
Gäststuga om ca 19 kvm. Närhet till stall och ridhus.
Nära till dagis. BESIKTIGAD
BOAREA 115 KVM+BIAREA 10 kvm
UTGÅNGSPRIS 2.350.000 kr
VISNING sön 25/4 kl 14.00-14.45 o mån kl 26/4 kl 18.00-18.30

HÄSTGÅRD BONAVIK
Ölsta Folkets Hus ﬁrar

VALBORG från kl 19.00
Vi tänder valborgsmässoelden kl 20.00
och i puben spelar B&B United upp till
dans.
Alla är hjärtligt välkomna!
www.folkpark.se

Vi har flera familjer som söker hästgårdar!
Kontakta oss för fri värdering!

Bengt Aresik 08-599 05 220

MÄKLARE; Bengt Aresik 08-599 05 220
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SÅLD!

Charmig hästgård från sekelskiftet med ﬂera kakelugnar och vedspis.
Nära Mälaren och med servitut att ansöka om att anlägga egen brygga.
Fastighet gränsar delvis mot naturreservat. Utanför stallet ﬁnns uteridbana, 5 boxplatser med möjlighet att utöka till ﬂer.
Endast ca 40 min från Brommaplan.
FÖR VISNING KONTAKTASÖKES
MÄKLAREN:
HÄSTGÅRDAR

G
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Vi startar nu vår utförsäljning
och önskar er välkomna att
hjälpa oss tömma vårt lager!
Vi tackar alla våra kunder, gamla som nya för
ett gott samarbete under åren som gått.
Kåre, Gunilla, Clas och David

MÄLARÖARNAS NYHETER  26 APRIL 2010

 



Det är föreningarna Adelsö
IF, Alsnu skeppslag, Värna
Adelsö och Birkakören som
tillsammans står för valborgsarrangemanget.
Allt sker vid Adelsövallens
fotbollsplan och nedanför, på
Alsnu udd.



Programmet
drar
igång
klockan 19 då vikingabandet
”Medvind” spelar vikingainspirerad musik på Alsnu
udd. Där kan man till exempel köpa vildsvinsgryta som
tillagas över öppen eld av vikingarna på plats.
Sedan är det dags för Birkakören att sjunga in våren
uppe på fotbollsplan vid brasan före vårtalet.
Det blir brasa men inga
fyrverkerier. Det kommer att
spraka och ﬂamma ordentligt ändå. När klockan slagit
21 kommer gycklargruppen

Trix som utlovar en gnistrande eldshow. De är en av Europas hetaste eldartistgrupper.
– När man säger eldshow
tänker många på att några
jonglerar lite med facklor,
men det här är helt annorlunda. Gycklargruppen har tagit
det till en annan dimension,
säger Malin Rikardsdotter
Lagerkrantz som är med i vikingabandet Medvind och är
med i Alsnu skeppslag.
Här kommer bland annat
bjudas på stilfull eldjonglering kombinerad med hisnande akrobatik, gigantiska
och brinnande fantasimonster, poidans, pyroteknik och
mäktiga stavnummer.
Det ﬁnns ett par skäl till
varför man avstår från fyrverkerier berättar Malin Rikardsdotter Lagerkrantz.
– Dels vill vi ha så mycket
eld som möjligt, dels är det av
hänsyn till fågel- och djurlivet på platsen. Det är många
som har sina bon där.
För den som vill känna sig
som en riktig viking denna
afton och råkar ha vikingakläder till hands, är det fritt
fram att bära dem.
Ett ﬂertal valborgsmässoeldar tänds runt öarna, bland
annat i Drottningholm, Ekebyhov och Ölsta folkpark.
EWA LINNROS

Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.
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EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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Plats för äldre adelsö/munsöbor?
eller Kullen. Men de väljer hellre att
bo kvar hemma. Detta tack vare ett
fantastiskt stöd från hemtjänsten.
Flera av dem har inte ens varmvatten
inne. Det enda besök de får kan vara
från hemtjänsten. De väljer detta
istället för att ﬂytta cirka tio mil. Flera
av dem har påtalat att de skulle vilja
bo i ett boende om det bara fanns
i hembygden, få umgås och träffa
personer som de känner sedan sin
barndom, personal som vet vem
man är, för att man har funnits i
omgivningarna och har vetskap om
släkthistorier. Närheten till kyrkan
och prästen. De gamla idag har som
oftast en grund i kyrkan och härute

Med tanke på hur länge kvarnarna ska mala i den här kommunen och för de ledande att förstå,
så får jag väl börja ifrågasätta var
mina barnbarn ska bo när de inte
klarar av att bo hemma som gamla
och sjuka?
Jag kan inte förstå hur ni kan tycka att
det är ok att en gammal person som
bott, levt och verkat på samma plats
i cirka 80-90 år ska behöva ﬂytta upp
till tio mil till ett boende för äldre. Så
är nämligen läget idag. De gamla på
Adelsö och Munsö blir som oftast
placerade på Färingsöhemmet, i
bästa fall får de komma till Ekgården

har vi en toppenpräst som åker runt i
hemmen och besöker våra gamla.
Skulle ni i alliansen vilja att er
mamma eller pappa var tvungen att
ﬂytta från sin hembygd för att få plats
på ett äldre boende? Hur ofta skulle
ni då ha tid för att åka och hälsa på
lilla mamma?
VISST SKULLE DET VÄL kännas
bättre att veta att mamma fortfarande
bodde kvar i sin hemmiljö, kände till
omgivningarna och var bekant med
de andra boende. Du kanske till och
med skulle ha tid för att svänga förbi
och hälsa på innan det var dags att
åka hem och laga middag. Det kanske

man väljer bort om man är tvungen
att åka tio mil extra.
Jag vill att ni ska tänka om. Ett äldreboende på Adelsö skulle inte bara
göra att våra äldre känner sig tryggare
i vetskap om att de fortfarande får bo
kvar i sin hembygd, det skulle också
generera en utveckling av Adelsö och
ge ﬂer arbetsmöjligheter. Adelsö är
inte bara ett turistmål eller ett världsarvsområde. Det är faktiskt folk som
bor och verkar här året om, som inte
vill ﬂytta till tätorten som gamla.
Valfrihet ska väl ﬁnnas? Detta kan ni
väl inte säga nej till?
Æ:cXiip9aib
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I senaste numret av MN gick
att läsa att barn- och ungdomsnämndens ordförande
är kritisk till fokuseringen
på barngruppernas storlek i
förskolan. Han anser att det
är ett väldigt endimensionellt
sätt att se på saken. Vad bygger
du detta på Jan Runesten?
Egna erfarenheter? Statistik?
Eller någon forskning? I
den pedagogiska debatten i
Sverige idag oroas experterna
över små barn i stora grupper. Stora barngrupper där

i sin bok Förskola för de allra
minsta, på gott och ont. Om
små barn inte får möjlighet
att knyta an till vuxna och
bli sedda ﬁnns det risk att de
blir störda framförallt i sin
emotionella och språkliga
utveckling. Kanske är det ett
av skälen till att vi idag har
problem med läsinlärningen
bland våra skolbarn och
skadegörelse runt om i kommunen?

det ﬁnns få vuxna riskerar att
skada småbarnens utveckling.
I ett- och tvåårsåldern utvecklas barnens hjärnor snabbare
än någon gång senare i livet.
Det påverkar barnens känslomässiga relationer till vuxna.
Stora barngrupper där det
inte ﬁnns vuxna som hinner
samspela med barnen riskerar
att skada småbarnens utveckling. Bland annat beskriver
Birgitta Lidholt, psykolog
och doktor i pedagogik som
arbetar med förskolefrågor
på både Skolverket och
Socialstyrelsen, dessa risker
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resterande skoltid i årskurs
9 behövde komma i kontakt
med de elever som kränkt
honom. Ekerö kommun har
agerat korrekt i enlighet med
gällande riktlinjer och regler
som Arbetsmiljöverket ålade
kommunen vid tillfället för
händelsen. Ekerö kommun
har därför avskrivit ärendet
från vidare handläggning.

Enligt anmälan till
Arbetsmiljöverket hade
en elev i årskurs i årskurs
9 på Ekebyhovsskolan tejpats fast vid en lyktstolpe
på skolgården av ett antal
jämnåriga skolelever.
Händelsen föranledde
Arbetsmiljöverket att den
1 juni 2007 besöka skolan.
Arbetsmiljöverkets beslut
innebar att Ekebyhovsskolan
skulle se till att den elev som
den 30 maj 2007 blev utsatt
för kränkningar inte under
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Hej Björn! Först vill jag beklaga att
älgarna har försvunnit från din
omgivning. Det är alltid en speciell
känsla att få kunna vara en del av
naturen. Det ﬁnns även alltid två
sidor som du säkert förstår. En del
människor njuter av detta emedan
andra inte är lika förtjusta.
Polisens uppgift är att om det
uppstår fara för människor måste vi

till polisen eller gjort anmälningar
om eventuell/pågående fara. Efter
att polisen fattat beslut vänder vi oss
i sådana fall till en jägare som får
uppdraget. Det är inte jägaren som
ska vända sig till polisen för att få
uppdraget.
Det som gjorde detta ärende mer
olyckligt var att ytterligare en älg
sedan dog i en traﬁkolycka en kort
tid efteråt.
Det är som sagt en ynnest att få
leva i naturen tillsammans med
djuren. Dock måste vi samtidigt leva
i ett samspel vilket ibland innebär
att vi får stå tillbaka för djuren och
ibland får djuren stå tillbaka för oss.
ÆDm_Eigfc`jZ_\]
KfddpJk`\ie\icXekq
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Bilskadereparationer
Framvagnsinställningar
Bilglas • Lackering
H

Kom gärna till vårt möte
söndagen den 9 maj
kl 14.00-17.00
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tillse att den faran inte blir bestående
eller avbryta den just vid det tillfället den uppstår. Vad gäller älgarna
var det inte närpolisen Ekerö som
beslutade. Beslutet fattades av ett
befäl på huvudstationen i Solna.
Han fattade sitt beslut på ett underlag som presenterades för honom.
Det är olyckligt om de uppgifter som
presenterades för honom inte var
helt korrekta. Det kan även vara så
att de personer som anmälde saken
till polisen var utsatta för en konkret
fara och då måste ett beslut tas. Jag
kan inte därför diskutera det fattade
beslutet, men jag kan förklara tankarna runt ett sådant beslut.
Min åsikt är att enligt det arbetssätt som gäller ska polisen fatta
beslut efter att allmänheten klagat

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Ring Lena Holst 070-582 41 32
eller Stig Marklund 070-672 4141

har redan uppmanat er som inte
pallar att bo här ute; ﬂytta in till
stan igen! Det måste ju vara jobbigt
att varje dag leva med skräck. Det
kommer garanterat en ny älg.

T

Svenskarna är ett fegt folk, det vet vi,
och vissa stenhamrabor är fegare än
andra. Efter att ha letat på två polisområden och tre nivåer så har jag
till slut hittat polismannen som gav
ordern att älgarna skulle skjutas. Att
jägarna gärna mördar oskyldiga djur,
det vet vi, de är inte nödbedda, det är
till och med så att avundsjuka jägare
hört av sig till polisen för att inte de
ﬁck skjuta älgarna. Men att det bara
behövs ”5-7 samtal i januari” från
folk som kände olust och som kände
sig hotade, det var förvånande.
Stenhamra tätort har runt 5000
invånare. Det betyder att det räcker
med att en promille av befolkningen
klagar för att man ska ge sig på och ta

bort en helt naturlig del av det underbara här på Färingsö. En promille,
smaka på den. Vi andra hade tydligen
ingen talan.
Polisen är också mycket medveten
om att denna älgko med andra kalvar
har funnits i Stenhamras närhet i
ﬂera år. Detta utan att något allvarligt
hänt. De har också legat på vår tomt
många gånger och vi har med fascination kunnat betrakta dessa mäktiga djur på nära håll.
De som kände sig hotade uppgav
bland annat att älgarna ”ätit äpplen”
och ”tagit frön från fågelborden”(!).
Hotande.
Polisen som tog beslutet är jägare
själv. Kanske var det därför som det
gick så enkelt att ta ett beslut i den
felaktiga riktningen. Fler insändare
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Tack och lov för Ekeröbloggen! Om vi inte hade
haft Ekeröbloggen skulle
det ha varit mycket smutsig
byk som inte blivit tvättad. I ditt ironiska inlägg
som dryper av sarkasmer
försöker du att ta heder och
ära av Ekeröbloggen och
dess ansvarige utgivare.
Till skillnad från dig har
jag, utan de citationstecken
som du använder i ditt
öppna brev, mycket lätt att
känna mig trygg med deras
grävande journalistik och
faktagranskning.
Jag förstår inte varför de
politiska partierna och dess
företrädare, i stället för att
gnissla tänder i kommunalhuset, inte deltar i en
välbehövlig debatt på till
exempel Ekeröbloggen. Om
ni tycker att Ekeröbloggen
är så avskyvärd skulle ni ju,
vilket andra kommuner har
gjort, öppna Ekerö kommuns hemsida för politiska
debatter, eller öppna eget.
Vi har inte för mycket
av debatt och öppenhet
om kommunalpolitiken,
snarare tvärt om. Att du
som oppositionsledare,
vars främsta uppgift det är
att kritiskt granska majoritetens maktutövning, försöker att förminska värdet
av den enda fristående

granskning som förekommer är för mig oförståeligt.
Ekeröbloggen gör, oegennyttigt, oavlönat och med
kunskaper en faktagranskning som är föredömlig,
stora delar av det uppdrag
som, i en demokrati, är
oppositionens uppgift – att
granska maktutövningen .
Ditt uppdrag som oppositionsråd är ett uppdrag
du har inte bara för ”dina”
väljare. Det är större än så.
Du har allas vårt uppdrag att
granska maktutövningen.
Du får inte liera dig med
makten.
I din avslutning talar
du om att Ekeröbloggens
”affärsidé” är att skapa
politikerförakt. Min ståndpunkt är snarare den att
Ekeröbloggen sysslar med
en seriös granskning av
maktutövningen i kommunen.
Vad som skapar politikerförakt, och det är ett ord
som man kanske borde vara
försiktig med, är knappast
granskningen av makten
utan snarare det sätt på
vilket makten används.
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Nu har regeringspartierna
bestämt sig. Förbifarten
ska byggas oberoende av
alla sakskäl. Oppositionen
verkar än så länge vara
splittrad i frågan. Men
det ﬁnns lyckligtvis fortfarande människor som
har en annan vision av
framtiden – en vision som
tar hänsyn till klimatförändringar, landskapsvård,
gröna lungor och inte minst
en kulturbygd som måste
bevaras. Och det borde
ﬁnnas många som vill att
deras skattepengar ska
användas till förbättringar,
inte till att förvärra problem.
På Mälaröarna och i
övriga delar av Stockholmsområdet åker väldigt
många kollektivt, annars
skulle det inte funka.
Förbifarten och andra

motorvägsbyggen som
leder till att ﬂer åker bil och
att andelen kollektivåkare
minskar under rusningstid
är dömda att skapa ännu
längre bilköer. Och naturligtvis leder ökad biltraﬁk
till ökade avgasutsläpp
som skadar hälsa, miljö och
klimat. Det här vet åtminstone centerpartisterna i
regeringen, men vad gör
de åt det? Det gäller ju att
bygga ut spårtraﬁken och
matarbusslinjer, cykelvägar
och infartsparkeringar så
att andelen kollektivåkare
till och från arbetsplatserna
ökar!
För oss mälaröbor som
åker buss från våra öar gäller
det att få ﬂer infartsparkeringar och att bussarna inte
fastnar i bilköerna på hemvägen. Det kan vägverket
ordna före jul 2012 med en

| tyck!
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reversibel mittﬁl om de får
börja snart. Och sjöbussar
kan vi få till hösten! Inom
några år öppnas ﬂer möjligheter! Spårbilsbanor i
anslutning till andra spår
eller beﬁntliga infartsleder kan bli verklighet
före år 2020. Och då får
vi också spårbilar som för
egen motor kan köras till
och från spårbilbanan och
därmed användas från dörr
till dörr, utan omstigning
och utan köer på banan! En
ny chans för svensk industri
att ta täten. Swisch i stället för bruummm och host
kan bli ett viktigt inslag i
framtidens traﬁk, liksom
vilsamma sjöresor! Då kan
också Lovös unika kulturoch naturmiljöer bevaras!
ÆBi`jk\iJbeY\i^#
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Nu när kommunen och vi
andra vet hur många hundar
det ﬁnns på denna ljuvlig ö
har jag en vädjan:
Var snäll att planera in en
inhängnad rastplats i närheten av Ekerö centrum för oss
och våra hundar som bor i
lägenhet och ej har möjlighet att släppa ut hunden på
egen tomt.
Lekplatser, fotbollsplaner
och golfbanor är så klart
bra, men en plats där våra
fyrfota vänner kan få leka,
motionera och träffa ”kompisar” utan att störa vore en
förnämlig service till ekeröborna med detta behov.
Solna har en sådan och vid
Drottningholm ﬁnns det
också, så åk gärna dit på studiebesök.
Tack på förhand
Æ>XddXcdXkk\
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Alliansen har i dagarna givit besked: de
kommer att bygga Förbifart Stockholm.
Varför? Svaret de ger är: För att Stockholm ska växa.
Frågan är då var?
Inte bygger man 21 km motorväg för skojs skull. Avlastningen på
Essingeleden och innerstaden blir
minimal – om ens någon. Traﬁken
som passerar Skärholmen och sedan

åker ända till Häggvik (och tvärs om)
är endast 10 procent över hela dygnet
av all traﬁk på E4, enligt Vägverket. 90
procent av traﬁken på E4 håller sig till
Stockholms innerstad och angränsande förorter. För den traﬁken blir
Förbifarten istället Omvägen.
Det har sagts att Stockholm kommer
att växa med ett Göteborg, det vill säga
cirka 400 000 invånare. Inte alla, men

väldigt många kommer att hamna på
Ekerö. Byggandet av Förbifarten är en
direkt förberedelse – och kan inte motiveras på annat sätt – för en storskalig
utbyggnad på Ekerö.
Är det så ekeröborna vill ha det?
Är Ekeröpolitikerna omedvetna om
detta?
ÆI`Z_Xi[DliiXp
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Så här beskriver de ansvariga
för Ekeröbloggen dess uppgift
och roll: Ekeröbloggen ”skall
vara en mötesplats för rak
information och öppen diskussion”. ”Vi som tagit initiativet till Ekeröbloggen vill att
Ekerö skall bli ett ännu bättre
ställe att bo och leva på. Det
har saknats ett diskussionsforum som sätter ljuset på frågor
som är värda att titta närmare
på och fundera kring”. ”Tänk
på att de som skriver kan ha
ett egenintresse i sakfrågorna
eller representera egna eller
andras ekonomiska intressen.
Läs därför allt med kritiska

ögon och bilda dig en egen
uppfattning, gärna med hjälp
av ﬂera olika källor”.
Rättframma och storstilade
ord. Ord som ställer krav
på de som utgör bloggens
Redaktionsråd. Ord som
ställer krav på den ansvarige
utgivaren. Krav på att skapa
diskussion (för det vill man
ju) och krav på nyhetsvärderingen (vad som ska resp ej
ska publiceras). Lever bloggen
upp till detta? Är bloggen en
mötesplats för rak information? Har man skapat ett diskussionsforum? Saknar man
egenintresse i sakfrågorna? Jag
har läst igenom alla artiklarna
som ﬁnns redovisade sedan

november 2004 till och med
utgången av 2009.
Den första frågan jag ställde
mig vid genomläsningen var
om bloggen blivit det eftersträvade diskussionsforumet.
Och med det menar jag om
det skapat en livlig diskussion
med olika inlägg kring varje
publicerad artikel. 2004/2005
fanns det olika inlägg och
kommentarer kring ca 28% av
artiklarna. 2006 ökade siffran
till 35%. 2007 kommenterades
55% av artiklarna. Siffran för
2009 var ca 24%, dvs mer än
en halvering jämfört med
2007 och sämre än start-året.
Den andra frågan jag ställde
mig var om bloggen var en

mötesplats för rak information. Ja, den är rak i meningen
uttalad. Här ﬁnns inga halvkvädna visor. Samtidigt blir
svaret nej eftersom rak information rimligen ska innebära
att den är avvägd och speglar
olika infallsvinklar. Annars
sätter man likhetstecken
mellan rakhet och enögdhet.
Var ﬁnns den granskning av
oppositionen, som svarar mot
den granskning som alliansen
utsätts för?
Den tredje frågan jag ställde
mig var densamma som jag
tog upp i Radio Liberal i våren
2009: Finns det konstruktiva
förslag i de införda artiklarna?
Svaret är – enligt min uppfatt-

ning – att konstruktiva förslag
i det närmaste lyser helt med
sin frånvaro.
Den fjärde frågan jag
ställde mig gällde nyhetsvärderingen. Jag ska inte ta
rollen som smakdomare.
Redaktionsrådet får och
ska göra sin värdering helt
utan min eller någon annans
påverkan. Dock inställer sig
frågan om nyhetsvärdering
ändå när 43% (19 av 44 publicerade artiklar) 4:e kvartalet
2009, handlade om Carpelan.
Det var fyra frågor. Vilka
slutsatser drar jag? Intresset
för bloggen som diskussionsforum har sjunkit
beroende på enögdhet, brist

VILLAÄGARE!

på konstruktiva förslag samt
en nyhetsvärdering av drevkaraktär väl i nivå med våra
sämsta media. För att inte få
kritik för brist på egna konstruktiva förslag, föreslår jag
en återstart innebärande att
artiklarna framöver blir sakliga, mindre enögda, mindre
aggressiva och mera inbjudande att gå i polemik med.
Då, men först då, får vi det diskussionsforum som många av
oss vill ha. Då blir det slut med
kverulansartiklar från personer som närmar sig gränsen
för rättshaverism.
ÆJk\]XeN_c`e#
m`Z\fi[]=G`<b\i

HOS OSS KAN DU HYRA DET DU
BEHÖVER TILL HUS & TRÄDGÅRD
Vi har allt från
häcksaxar till
grävmaskiner,
golvslip mm.
Du kan givetvis
hyra släp hos oss.
Vill du så ordnar vi
med hemtransport
till bra priser!

Bryr du dig om ditt boende?
Kom och fråga ut dina politiker
10 maj kl 18.30-22
Mälarökyrkan i Ekerö centrum

Besök
www.mgrental.se
för priser & info

Inbjudna till Bostadspolitisk debatt är kommunens politiker
Partierna får själva berätta hur de tänkt klara av bostadförsörjningen
Nybyggnation och renoveringar
Var ska Ekerös ungdomar bo?

Vi finns hos Byggvaruhuset Färingsö Trä
på Ekerö c:a 13km från Brommaplan.

Tel: 08-560 247 80

www.mgrental.se

MÄLARÖARNAS N  

10 000 kronor till Ekerö IK

Ekerö IK:s A-lag
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Varje vecka inbjuds en känd person att vara gäst i Bingolotto på TV. Arvodet för att vara med är 10 000 kronor, dessa pengarna får man skänka
till valfri förening. Alex Schulman tvekade inte i sitt val, det blev Ekerö
IK:s ungdomsfotbollssektion som får ta emot gåvan.
Vad har Ekerö IK betytt för dig?
– Det var min första riktiga fotbollsklubb. Det var i Ekerö som jag blev
besatt av den där sporten. Jag började när jag var sju år och vi ﬂyttade
när jag var tio. Jag var 76:a och ﬁck spela med 75:orna. Det var stort, men
också hårt. De var så stora allihop.
Spelar du någon fotboll nuförtiden?
– Nej, numera tittar jag bara på fotboll. Följer AIK slaviskt.
Du har en egen dotter idag, blir det fotboll för henne så småningom?
– Det hoppas jag, det gav mig så mycket glädje när jag själv var barn,
säger Alex Schulman.
– Vi är oerhört tacksamma för den ﬁna gest Alex har gjort gentemot
vår ungdomssektion. Det är pengar som kommer att komma väl till pass.
Vi ska diskusstera vad vi ska använda pengarna till på styrelsemöte.
Ett alternativ som har nämnts är att utbilda våra unga tränare. Om det
sedan blir instruktörer för vår fotbollsskola eller utbildning för våra
klubbtränare återstår att se, säger Andreas Ekeling, Informations ansvarig, Ekerö IK fotboll.












 

 

Skå IK i Barcelona
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Hur är formen i laget inför säsongen:
– Vädret har ju inte varit det vi önskade och vi har
fått improvisera en hel del. Jag är däremot imponerad över inställningen och ﬂexibiliteten hos merparten av spelarna. Så som svar säger jag att försäsongen varit långt ifrån det vi planerat men nu
har det lättat upp och vi ser fram emot säsongen.
Vädret har ju även satt sin prägel på möjligheterna
till träningsmatcher, men av det vi hunnit med så
har gensvaret varit det förväntade.
Har ni några nykomlingar:
– På spelarsidan tycker jag att truppen ser riktigt
bra ut och i och med samarbetet med Ekerö BOIS
kommer också kunna ge oss mycket bra möjligheter inför framtiden. Vi tänker ännu mer på samma
sätt, våra yngre mycket talangfulla spelare är ett
år äldre plus att vi fått två mycket bra nyförvärv i
Micke Nilsson och Pontus Nibbelblad.
Så jag tycker truppen är bättre än förra året.
Samtidigt är nog serien tuffare än förra året så det
kommer bli riktigt intressant. Sedan har vi också
fått en mycket bra förstärkning på ledarsidan i
form av Novy Karlsson som kommit in med nya
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idéer och övningar som kommer ta oss ytterligare
en dimension framåt.
Vad har ni för mål och visioner inför säsongen:
– Vi känner oss inte underlägsna mot något lag i
serien och därför är vår målsättning att vinna alla
matcher vi spelar fram tills serien är avgjord. Men
det tror jag även är målsättningen för Ängby, Marieberg och Boo. Sen får vi se vad Djurgårdsbrunn
och Vasasällskapet har för inställning. För övrigt
tror jag också Skå kommer göra en mycket bra säsong och jag vill passa på att önska Steven, Henke
och övriga Skå lycka till. Det vore riktigt kul om vi
ﬁck vara högt upp på övre halvan båda två.
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bland annat två spelare från ﬂicklandslaget.
Trots bra spel från Skå förlorades matchen med
0-4. I målet för Skå gjorde junioren Britta Gynning debut (född -95) och den jämngamle Ester
Carlsson ﬁck prova på mittbacksjobbet. Skåledningen var klart imponerade av deras insatser.
På eftermiddagen ställdes Skå emot division
3-kollegan från Skåne/Småland, Kallinge SK.
Joel ”Wenger” startade med en på plats eventuellt tilltänkt startelva. Segern med 4-3 var kanske i minsta laget men vad gjorde väl det. Det
är ju i serien som det ska klaffa. Målskyttar var
Jessica Jacobsson, Emelie Bimer samt Pernilla
Vallbo (2).
Hemmapremiär blir det på plastgräset i Träkvista 2 maj mot Hässelby SK DFF.





Kallelse till extra årsmöte i Skå IK

!LKOLÍS  !LKOTEST

Tid: Tordagen 27 maj
Plats: Stenhamraskolans matsal kl. 18.30

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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Möteshandlingar ﬁnns att hämta på www.skaik.se
eller på Skå IKs kansli fr o m 3 maj.
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Anmälan görs på Skå IKs hemsida
www.skaik.se under fotbollssektionen,
senast den 21 maj.




Eriksson. Från IFK Visby Anders Filhm som är
målvakt och axlar manteln efter Emil Fnine som
gått till Råsunda, division 3. Förutom Emil har
laget också tappat Alexander Moberg till Spånga,
division 3.
Vad har ni för mål och visioner inför säsongen:
– I år vill vi förbättra vår position och ta en plats på
den övre halvan av serien. På NordicBet tippas vi
komma fyra, vilket vore en stor framgång.
Som alltid ser vi fram lite extra mot derbyna mot
storebror Ekerö. I år ser dessa matcher emellertid
ut att bli tuffare än vanligt då Ekerö har ett mycket
slagkraftigt lag och är, i mina ögon, favoriter till seriesegern. 
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Alla pojkar och flickor födda
1997–2003 är välkomna!
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Hur är formen i laget inför säsongen:
–– Försäsongen har varit som för de ﬂesta andra
lag, det vill säga jobbig. Under inomhusspelet
gjorde vi bra ifrån oss i Färingsö Trä-bollen där vi
för första gången tog oss till ﬁnal. I ﬁnalen blev det
förlust med 1-2 mot Tumba. Däremot kommer vi
endast att ha drygt tre veckors utomhusträning
när serien drar igång och många av våra träningsmatcher har blivit inställda. Vi tror ändå att vi har
ett bättre lag än i fjol, då vi som nykomlingar slutade sjua i serien. Vi hade ett bra genrep mot IFK
Viksjö, där vi vann med 3-1 och vi känner oss så
redo som man kan vara med tanke på förutsättningarna.
Har ni några nykomlingar:
– Owe Persson som assisterade i fjol har klivit av
och istället har jag i år hjälp av Håkan Danielsson
från Solna.
Bland de nya spelarna kan nämnas Steven Moar
och Henrik Bovbjerg, båda från Ekerö IK. Från
Ängby kommer Erik Cunelius, Oskar Vilhelmsson och Gustav Carlsson och från Sala Dennis
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Välkommen!
Skå IKs huvudstyrelse
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Fotbolls
skola

Ta kontakt med vårt kansli
för mer information
tel 560 247 47
mån-fre 9–12.

*

Skå IK:s A-lag
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28 damer i åldrar från 14 till 29 år var med. Två
lovande juniorer hade tagits med för framtida
bruk.
Utmärkta konstgräsplaner hade valts ut i Santa Susanna utanför staden. Två träningspass om
dagen var planerade där spelarna skulle gnuggas
frenetiskt under tränare Joel ”Wenger” Zachrissons ledning. Man delade hotell med ﬂera andra
lag, däribland kometlaget från Borlänge, Dalkurd FF, ett lag som klättrat från division 6 till
division 1 på endast fem år.
På tisdagen åkte truppen in till Barcelona.
Man skulle beskåda Champion League-matchen FC Barcelona- Arsenal FC. Med över 90 000
på läktarna, Barcelona-seger och fyra mål av
Lionel Messi blev det hela en oförglömlig upplevelse.
På onsdagen mötte Skå IK Bergdala IK United från Borås, ett nyblivet division 4 lag. Skå
IK ställde upp med ett lag bestående av spelare
från årskull -91 och yngre, det vill säga spelare
som under säsongen även kan spela i juniorserien. Bergdala ställde upp med sitt bästa lag med
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Fotbollsäsongen är igång

Å

RBU

N

-I

1934

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med ﬂera års erfarenhet

F-skatt innehas

SFÖ
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För referenser, gå in på: XXXUPSOTUSPNTTF

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Utnyttja rotavdraget och få
tillbaka upp till 100 000 kronor!

Ring för kostnadsfri offert!
Tel. 076-836 11 84 eller
UPSOTUSPNT!IPUNBJMDPN

Öppettider för inlämnande
av deklaration!
I Ekerö kan du lämna din deklaration i skatteverkets deklarationslåda som finns i kommunhusets reception. Lådan är låst och hanteras endast
av skatteverkets personal och är inlåst på natten.

Ta grönt kort 2010
på Troxhammar GK
I kursen ingår:

OBS! Deklarationer får inte
lämnas i kommunhusets brevlåda!

●
●
●
●

Ordinarie öppettider:
måndag-fredag
fredag den 30 april
Extra öppethållande:
måndag den 3 maj

●

08.00-16.30
08.00-13.00

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

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.

16.30-24.00

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

www.ekero.se
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
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Däckspecialisten!

  





>iXkk`j
C`ee\X`
Kibm`jkXg
/$ij[X^\e
)*Xgi`c
BiXdXi]ie
dXddX#
gXggXfZ_
K`c[X%

>iXkk`jg
($ij[X^\e
GXki`b]ie
dXddX#
gXggX#
dfidfi
fZ_dfi]Xi%

DXaX9Zb\
0i[\e
*dXa^iXkl$
c\iXjXm
]XidfifZ_
]Xi]Xi%

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF
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Vill du driva café i
TROXHAMMAR BUTIKSBY
och har erfarenhet och visioner?

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

Välkommen till
Fästingbussen!
Vaccinera dig mot TBE! Pris 350:- (upp till 16 år 300:-).
OBS! Även resevaccinationer. Vi tar bank/betalkort.
Datum

To 29/4

Ring 08-560 241 30

Plats

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

Köket öppnar kl 18. Vi tänder bålet kl 21
Boka gärna bord! Gå in på vår hemsida
och läs mer. VÄLKOMNA!
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Tid

15-19

Hela turlistan på
www.vaccindirekt.nu

Christin Lindqvist
Jur Kand.

STENHAMRA-TV
Montering av
TV-antenner
Service
& Försäljning

Din jurist på Mälaröarna
Familjerätt och Arvsrätt

Tel: 560 401 53

Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42

Mobil: 070-594 31 69
stenhamratv@telia.com

Installationshjälp
datorer /
program

Hemsida
på
Internet

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

>QTTL]RWJJIPW[W[['
MÅNDAG 26 APRIL

MÅNDAG 3 MAJ

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

FÄRENTUNA
FÖRSAMLINGSHEM

Kl. 11 Samtal om kristen tro och sopplunch
Kl. 19 Arbetsgruppen

Kl. 11 Samtal om kristen tro och sopplunch

TORSDAG 29 APRIL

FULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDER

TORSDAG 6 MAJ

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

STENHAMRA
FÖRSAMLINGSGÅRD

Kl. 12 Sopplunch

Kl. 12 Sopplunch

SÖNDAG 2 MAJ

Vår verksamhet har expanderat
kraftigt och vi behöver snarast
två nya medarbetare.

I Stenhamra församlingsgård
onsdagen den 5 maj kl.19.00.

SÖNDAG 9 MAJ

SÅNGA KYRKA

FÄRENTUNA KYRKA

Kl. 11 Högmässa
Gunvor Johnsson
Vi firar återställandet
av barockorgeln.

Kl. 11 Söndagsbön
Färingsö Lekmannakår

Ärenden på respektive kyrkas
anslagstavla.

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

nyheter

MÄLARÖARNAS
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Du har en god fackmässig
kunskap och erfarenhet från
byggbranschen. Du kommer
att ha kontakt både med
våra yrkeskunder och våra
leverantörer. Handlingskraft
och affärssinne samt en god
social kompetens gör dig till
den person vi söker.

För mer upplysningar, kontakta:
Stefan Poulsen, 08-560 241 37, stefan@faringsotra.se
Peter Skoog, 08-560 247 62, peter@faringsotra.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

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

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

BRODD

BILAR KÖPES

Nyinflyttad snickare med
25 års erfarenhet

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

BYGGARE
● Renoveringsarbeten

?\dj`[X

nnn%dXcXif%Zfd&de
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CX`cXN\jk\iY\i^

Medarbetare – brädgård
Dina uppgifter är att hjälpa
våra kunder med materialval
och framtagning i vårt DriveIn lager. Du behöver inte ha
någon tidigare kunskap om
byggmaterial (även om det
är en fördel), men du skall
ha god social kompetens
och ha lätt för kontakt med
andra människor. Du skall
ha minst B-körkort.

$"!! %'%#% !"% #  &
   # #### 

www.svenskakyrkan.se/faringso

www.svenskakyrkan.se/faringso

Säljare
Yrkeskunder – bygg

● Kök

● Fönster
● Mindre

reparationer m.m.

Mobil: 0708-911727
Telefon: 560 309 22

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

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 29
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Service av båtmotorer, traktorer
och trädgårdsmaskiner
Vi utför service på:
s "ÍTMOTORER  OCH  TAKT
s 4RAKTORER
s 4RËDGÍRDSMASKINER
s -OPEDER

  
  

    

Upp till

%
80
besparing

Ring oss
08-560 422 38
eller gå in på
www.lemag.se
på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb

&ÚRSËLJNING AV NYA MASKINER
4 EX (USQVARNA ÍKKLIPPARE
+LIPPO GÍKLIPPARE
-OPEDER OCH MOPEDBIL

Kungörelse
Detaljplan för Älvnäs 1:172 m fl
(dnr 2007.12.214)
Ekerö kommun arbetar fram en
detaljplan för att möjliggöra
utbyggnad av Älvnäs med 19
småhus samt att stranden i norr
utformas som ett gemensamt naturområde med möjlighet till bryggor
och en mindre gemensam byggnad
för båttillbehör eller liknande.
Området är beläget i Älvnäs,
mellan Älvnäsviken och Sidensvansvägen, på Ekerö.Handlingar
finns 9 april – 7 maj utställda på
Stadsarkitektkontorets expedition,
kommunhuset, Tappströmsvägen 2,
öppet vardagar kl 9-12, på
biblioteket i Ekerö centrum samt på
kommunens hemsida,
www.ekero.se.
Planförslaget innebär att strandskyddet avses upphävas inom del
av området (kvartersmark) samt
återinföras inom del av naturmark.
Beslut om strandskyddet tas av
Länsstyrelsen.
Detta är sista tillfället att lämna
synpunkter innan detaljplanen
antas. En förutsättning för att
kunna överklaga kommunens
antagandebeslut är att man lämnat
skriftliga synpunkter under planprocessens gång.
Skriftliga synpunkter skall senast 7
maj 2010, ha kommit in till: Ekerö

kommun, Stadsarkitektkontoret,
Box 205, 178 23 Ekerö. Synpunkter
kan även skickas med e-post till
stadsarkitektkontoret@ekero.se
Upplysningar: Planchef Eva Mill,
tel 08-560 391 61.
Strandskydd inom detaljplan
för Träkvista 1:9 m fl,
Lundhagenområdet
(dnr 2001.16.214)
Ekerö kommun arbetar fram detaljplan för att möjliggöra utökning av
byggrätten för tomterna i området.
Detaljplanen ska även säkerställa
det östvästliga gångstråket utmed
Mälaren.
Planförslaget har varit utställt
under tiden 18 februari – 18 mars
2010. Planförslaget innebär att
strandskyddet avses upphävas inom
del av området (kvartersmark) samt
återinföras inom del av naturmark.
Beslut om strandskyddet tas av
Länsstyrelsen.

NIBE™ F1245 | BERGVÄRMEPUMP
De ﬂesta vet att man sparar pengar med bergvärme. Men visste du
att man faktiskt kan sänka energikostnaden med upp till 80%?
Och att det dessutom är enkelt: Nya NIBE F1245 är effektivare än sina
föregångare och ger dig kontroll över uppvärmningen genom
en revolutionerande display och nya, användarvänliga menyer.
Det gör att du på ett smidigt sätt kan styra förbrukning och överblicka
exempelvis drifttid – eller skapa helt egna, personliga inställningar.
Så avancerat att det är enkelt.
Läs mer om våra nya bergvärmepumpar på www.nibe.se/nyhet

KOM TILL OSS, VI ÄR EXPERTER PÅ NIBE VÄRMEPUMPAR

Kartor finns tillgängliga på
Stadsarkitektkontorets expedition,
kommunhuset, Tappströmsvägen 2,
öppet vardagar kl 9-12, på
biblioteket i Ekerö centrum samt på
kommunens hemsida,
www.ekero.se.
Upplysningar: Planchef Eva Mill,
tel 08-560 391 61.

Nu på Ekerö:
Roger Sjögren 070-717 79 49
4EL     s WWWBIRKARORSE

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!
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=c\iX]iZbXm\ibkp^jjkc[\i
E\[Xe]ca\id\igXik\eXm[\cXid
fZ_Xedce`e^Xijfd`ebfdd`k
k`cc<b\ieigfc`jfZ_J[\ikiej
YiXe[]ijmXile[\i[\j\eXjk\km
m\ZbfieX%

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

, 8GI@C s En person smiter från betalningen vid en tankning på Ekerö, men
ﬁlmas av en kamera.
 ;d h[]_ijh[h_d]iiaobj ij`bi \hd [d X_b
som står parkerad i Lundhagen.
- 8GI@C s ;d liaW c[Z c_iijdaj
_dd[^bb fjh\\Wi _ Älvnäs och körs till
Akd]id][d\hWjjkdZ[hiaWidhcWh[$
7dcbWdeciaWZ[]h[bi[f[d]hlmaskin parkerad på Ekerö inkommer
till polisen.
 ;d f[hied _ Närlunda glömmer sin
dator utanför huset. Vid återkomsten en
ijkdZi[dWh[hZWjehd\hilkdd[d$
/ 8GI@C s Vid en traﬁkkontroll i Troxhammar blåser 75 traﬁkanter negativt
alkoholprov.
 ;d X_b_ij ah f [jj l_bZil_d _ Hilleshög.
 ? Sundby skola blir en mobiltelefon
stulen.
0 8GI@C s Flera personer ringer om en
bilist som kör vårdslöst på Ekerö. Bilisten stoppas så småningom i Bromma.
L[hajo]ij`bikh[dX_b_Ekebyhov.
ul[d_Väsbyij`bil[hajo]kh[dX_b$

¢¢¢¢

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

VI HAR LEDIGA RUM ATT HYRA UT!

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

()8GI@Cs?SvartsjöXb_h[dX_bkjXhdZ
vid en bilbrand.
 ;d f[hied h_d][h feb_i[d eY^ i][h
sig ha hittat ett explosivt föremål vid
återvinningsstationen på Lovön$ Feb_i[daedijWj[hWhWjj\h[cb[jhe\Whligt.
 7dcbWd _daecc[h j_bb feb_i[d ec
WjjZh[l"fhef[bb[heY^i`aehj^Whijkb_ji
från en båt i Ekerö sommarstad.
(*8GI@Cs<ohWZYaf\b]ij`bi\hd[d
bil som står parkerad på Bryggavägen.
;d^ki^bbicWia_dlhZ(+&&&ahedeh
ij`bi\hdTräkvista skola.
 8hWdZ\hilWh[j hoYa[h kj j_bb [jj Wkjematlarm på Ekerö.

(-8GI@CsFeb_i[d\h_d[dWdcbWdec
inbrott i ett hus på Helgö.
;dc_iijdajhWjj\obb[h_ijec^dZ[hjWi
i VäsbyeY^\h\b`Wc[Zj_bb^klkZfeb_iijWj_ed[d_IebdW\hl_ZWh[aedjhebb$
 ;d \h[jW]Wh[ f Ekerö Wdcb[h Wjj
l[hajo]^Whijkb_ji\hdbWijkjhocc[jf
en bil.
7dcbWdecd[Ziahfd_d]_daecc[h
från en gård i Svartsjö. Någon har dumfWjWliahZ[ffh_lWjcWha$
(.8GI@Cs;dX_bXb_hec^dZ[hjW][dWl
polisen på Färingsö.
Jlc_iijdajWhWjj\obb[h_ij[hXb_hec^dZ[hjW]dWfLovön.
;dceX_bj[b[\edXb_hijkb[df[d\[ij_
Ekebyhov.
(/8GI@C s Flera motorsågar blir stulna
ur en lastbil på Ekerö.
;dfbdXeaXb_hijkb[dkdZ[h[d\[ijf
Ekerö.
 ;d cejehYoa[b Wdcbi ijkb[d \hd
Ekerö.

=Iw>8GFC@J<E
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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((8GI@CsEn person ringer polisen om
att det ligger ett dött vildsvin i vattnet
utanför Krankholmen.
AW\[j_Ekebyhovsbackenkjijji\h
inbrott.

(, 8GI@C s IZ[hjhdi XhWdZ\hilWh
ibYa[h[dcWhaXhWdZ_Stenhamra.

=ic[iXieX
jki[XXmdfg\[\ijfdbiilekfZ_]ifmj\e`m`ccXbmXik\$ Dfg\[\ejki`ddX[\[\cXibXem\e]im\ibXj%
i\e
g
ekk\ieX%
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gifYc\dgDcXiXieX%
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> ccXe[\dfg\[\ig [\ieXifZ_giXkXd\[le^[fdXieXjfdbi[\jjXfd_li
^e^m^Xij]i[\^XdcXbcXjj`jbX*'$dfg\[\ieX]iXj m`bk`^k[\kiXkkm`jX_ejpe%
]iXd
[i%
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bcXjjXjjfd\edfkfiZpb\c#d\[]ca[\eXkk[\kYc`i\efcfmc`^ gfc`j\e6Jb`ZbX[\ek`cc]iX^X7dXcXifXieXjep_\k\i%j\
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('8GI@CsEn bilist på Adelsö kör på ett
l_bZil_d iec ^Wh \[c akbj_d]Wh _ ibbskap.
 :h[l eY^ ]Wih[]bW][ ij`bi kh [d Xj _
Ekerö sommarstad.
;dXjl_ZFantholmens båtklubb blir
av med drev och propeller.

(+8GI@CsEadZ]hd_d]icWdij`bfbj
från Tappströmsskolans [djhjWa$
L[hajo]ij`bi\hd[diafX_b_Skå.
;dibfahhWij`bi\hdTräkvista torg.
 7dcbWd _daecc[h ec _dXhejj _ [jj
fritidshus på Ekerö. TV, mobiltelefon
och datorer har blivit stulna.

;\kkXbXe]ijmiXdac`^_\k\eXkkkXbibfik%

=i^X1 ElYiaXiaX^fZ_de^Xd\[d`^c\[jeXgXkkYc` bie`e^%

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

O

IjbZWlhWjj"=FIeY^ijhbaWijWh[kh[d
bil sker i Närlunda.
 EbW]W _djhd] ia[h f Skå avfallsanb]]d_d]$

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

KÖRKORT
Körlektioner
Intensivkurser
Handledarkurser
Riskutbildning 1

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>

















TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

www.bernardtrad.se

CGS
Trädfällning

MÅLARE
Målningsarbeten
och
Tapetsering

✔Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔Borttransport

Larsas Måleri

  

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

Målarmästare på Ekerö

  
   
  

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

Tel: 0708-10 63 69

¢¢ GCwKJC8><I@

¢¢ ={EJK<I

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

Ekerö
Farmartjänst AB
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
Innehar F-skattsedel

b er ga
Å-

¢¢ I{I8I9<K<E
Gräv- & schaktarbeten
Husgrunder
Grov- & ﬁnplanering
av tomter
● Grundisolering /
dränering
● Sten- & plattsättning
● Avloppsarbeten
●
●
●

l

kake
&
v
l
go

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

Nu på Ekerö!
Roger Sjögren 070-717 79 49
Växel: 08-462 21 50

070-733 65 26

¢¢ BFEKFIJD8K<I@8CD%D ¢¢ JKv;E@E>








Binärdata AB



 


  
   






Allt inom städ
 

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Leif Rickegård

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

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

¢¢ KIP:B<I@

 !"#$ %& ' !(
  

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

  

 


PROFESSIONELL

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

    
 

  

 


För hem och offentlig miljö

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

¢¢ <EKI<GI<E8;

Service
l Däck



Plåtreparationer

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

¢¢ DwC8I<

¢¢ =vI>?8E;<C

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik

Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

L O K A L E R

info@nyplat.se
www.nyplat.se

¢¢ ;8K8

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

560 47 111

  

s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Auktoriserad
serviceverkstad för

❒



www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

❒

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

Bryggavägen 5, Ekerö

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

❒

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

0XAXFFM@CROK@MDQ
1L AXFFM@CROQNI DJS
$XFFKNURfQDMCDM
#QJHSDJSQHSMHMF@Q

Higc^^c[gdb "ZaaZgcnWn\ \ cVYh"
eaVcZg4K^]_~aeZgZgVii[^]de
iVc̀ VgdX]^YZgi^aa[j c̀ i^dcZaaV
dX]gZVa^hi^h` Vahc^c\ Vg#@dciV` iV/

¢¢ KIv;$KFDK8I9<K<E

L E D I G A

Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp

560 349 30, 528 006 55






¢¢ CFB8C<I

31

BILUTHYRNING

Ekerö Centrum

¢¢ 8IB@K<BK

¢¢ =8JK@>?<KJJ<IM@:<

| 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

GÅRDAR

SMS:A 68897 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

Sälj med
full koll.
Följ din bostadsaffär steg
för steg med 1·2·3 Såld!

FÄRINGSÖ SÅNGA hästgård 11 ha

 Stall/ekonomibyggnad 154 kvm, by-2009  Villa 146 kvm  Hus II 24 kvm + loft  Stora hagar  Gästhus

Läs mer på
sve nskfast.se/12 3sald

PRIS 6 975 000 kr/bud. TOMT Totalt 111.785 kvm. Luruddens Gård.
EKERÖBUTIKEN Carola Sellman 08-56410940.

SMS:A 84548 TILL 71122

SMS:A 83010 TILL 71122

VILLOR

 Strålande sjöutsikt  Högt fritt läge  Härligt ljus och fin rymd

 Nyrenoverat  Ljust och fräscht  Återvändsgata  Nära till allt

PRIS 6 975 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 505 m². Fin tomt med sol hela dagen. Talgoxevägen 11.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 08-564 109 44.

PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT Plan uppvuxen trädgårdstomt med bra solläge. Tomtarea 415 m².
Sävstaholmsvägen 8. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

SMS:A 81341 TILL 71122

EKERÖ NÄRLUNDA 7 rok, 153 kvm + 34 kvm

SMS:A 81185 TILL 71122

EKERÖ ÄLVNÄS 6 rok, ca 165 kvm

FÄRINGSÖ DEGERBY 9 rok, 185 + 100 kvm

EKERÖ GRÄSÅKER 5 rok, 120 + 60 kvm

 5-6 sovrum  Tonårsdel/kontor m sep. entré  Trädgård + skogstomt

 Bra läge  Tillbyggt  Insynsskyddat  Söderläge  Barnvänligt

PRIS 2 650 000 kr/bud. TOMT 4 360 kvm (friköpt). Stugvägen 18.
EKERÖBUTIKEN Carola Sellman 08-56410940.

PRIS 2 390 000 kr/bud. TOMT 160 kvm (friköpt). Gräsåkersvägen 23c.
EKERÖBUTIKEN Carola Sellman 08-56410940.

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

