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Dags att deklarera!
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Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

NY BILTVÄTT   
 Ren bil på 4 min!

Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

ÖPPET!
Lördagar och söndagar kl 13-21

Kr. himmelfärdsdagen 13/5 kl 13-21
Kom ihåg Mors Dag! Boka i tid!

Bröllop, Festvåning, 
Företagsfester, Catering m.m.

Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

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

Bygdens elleverantör i 9 decennier



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

2 för 1 + Solskydd! 
����

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

Med kvalitetsglas från

Succén 
fortsätter!

Kaffet 
är alltid på!

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

Specialvisning!

���������	


Med kvalitetsglas från Kaffet 
är alltid på!

�

JUST NU!

Lördagen 
15 maj 
möter du 
en mode-
expert 
Tomas
från 
RayBan
Mingla 
med oss 
kl 10-15  

Ta även 
del av 

våra 
kampanjer 
för dagen. 

Varmt 
välkomna!

���UTSTÄLLNINGAR

Blomsterutställningar 
Drottningholms slotts-
förvaltning arrangerar för 
andra året i rad ett bloms-
terflor med 120 olika sorters 
penséer på Kina slotts 
galleritrappor och gårds-
plan. Fritt inträde. Till och 
med den 6 juni, Kina slott, 
Drottningholm.

Ekebyhovs slott
”Lager av tid”, keramiska ob-
jekt – Elisabeth Holmgren. 
” Bilder från Mälaröarna”, 
fotografier – Ove Wester-
berg. Kl 12-16, lördag och 
söndag till och med 30 maj, 
Ekebyhovs slottsgalleri.

Galleri Utkiken
”Det var en gång en prin-
sessa och en prins”. En 
upplevelseutställning för 
alla som har barnasinnet i 
behåll. Till och med somma-
ren, kl 12-15. Galleri Utkiken, 
Kulturhuset, Ekerö C. 

Hantverksstallet
Catharina Bauer – måleri, 
27 april-16 maj. Björn Bern-
ström – akvareller, 18 maj-6 
juni. Öppet tisdag-söndag 
kl 11-17, måndagar stängt, 
Hantverksstallet, Jungfru-
sunds marina.

Konstvinden
Anders Höök ställer ut ”Nya 
akvareller” den 15, 16, 22 
och 23 maj kl 11-15. Vernis-
sage 15 maj kl 11. Konstvin-

den, Jungfrusundsvägen 2, 
Träkvista torg.

���EVENEMANG

Vandringsdag på Adelsö
Adelsö vandringsled öppnas 
traditionsenligt varje år på 
Kristi himmelfärds dag. 
Längs leden finns öns fören-
ingar på plats för att bjuda 
på tilltugg och information. 
13 maj kl 10-14, startplats 
Norrängen. Arrangör Adelsö 
föreningsråd.    

Ekebyhovs slott
15 maj kl 14: Stämskruvarna 
– folkmusik på nyckelharpa. 
16 maj kl 14: Trio med Tuba 
– swingmusik med klarinett, 
tuba och piano. Kaféansva-
rig: Ridklubben MÄRK.

Konsert
Ekerö kyrkokör tillsammans 
med saxofonisten Boo Egeb-
jer och dirigenten Kerstin 
Baldwin. 16 maj kl 16-17, 
Ekerö kyrka. 

Vårvandring
Vandring i Älby hage, längs 
Norrsundet fram till Staf-
sund, där Lars Gundberg be-
rättar om Stafsund och dess 
historia. 18 maj, samling kl 
18 vid Konsum Träkvista för 
samåkning. Vid fuktig väder-
lek krävs stövlar eller grova 
skor. Förhandsanmälan. 
Arrangeras av Ekerö-Munsö 
hembygdsförening i samar-
bete med Friluftsfrämjandet.

Plantbytardag
Ta med plantor du inte 
behöver och byt mot något 
spännande från någon 
annans trädgård. 18 maj kl 
18-20, biblioteket, Ekerö C.

Bertil Ifwers museum 
Öppet hus  med kaffeser-
vering, bildvisning och 
musikunderhållning. 
En unik samling av bruks-
föremål och tidskrifter 
fördelade i åtta rum. 
Via föremålen och dess his-
toria, från ett helt livs sam-
lande, får man en inblick i ett 
stycke svensk lokalhistoria. 
22 maj kl 13-16, Bertil Ifwers 
museum, Solvik, Munsö.

Nostalgidag
Ekerö Rotaryklubb arrang-
erar heldag med loppmark-
nad, auktion, lotteri med 
mera i syftet att samla 
medel för att kunna utrota 
sjukdomen Polio i världen. 
22 maj kl 12, Jungfrusunds 
marina.

Biodlarföreningen
Arbete med den årliga 
skötseln av bigården. 23 maj 
kl 14, föreningsbigården vid 
Ekebyhovs slott. Arrangör 
Mälaröarnas biodlarfören-
ing.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 3 500 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 117 kvm, biyta 5 kvm
Tomt 3 386 kvm naturtomt

Byggt 1939
Adress: Stenhamravägen 89
Visas sön 16/5 12.30-13.30
Sms:a: FB 1071-2291 till 72456 för beskrivning

Charmigt 1,5-plans hus anno 1939, beläget på stor ogenerad naturtomt med fantastisk vy över
Törnbyviken. Fräscht kök med rymlig matplats, tre rejäla sovrum och trevligt vardagsrum i vinkel. Stor
härlig altan i soligt söderläge samt ett extra rum inrett i äldre byggnad på tomten. Nära till buss, skolor
och förskolor. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2291.

Färingsö Stenhamra

Utgångspris 4 400 000:-
7 rok, varav 4 sovrum
Boyta 137 kvm, biyta 133 kvm
Tomt 910 kvm Naturtomt

Byggt 1976
Adress: Skördevägen 14
Visas inom kort!
Sms:a: FB 1071-2308 till 72456 för beskrivning

Högt belägen villa med gott om utrymme! Utsikt över åker och stall. Vackert genomgående ljusinsläpp
och många rum för gemenskap och samvaro. Huset finns på lugn återvändsgata med närhet till buss,
förskola och skola. Altan och stor balkong i sydväst. Stort rymligt garage. Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-2308.

Ekerö Väsby

Utgångspris 2 850 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 85 kvm, biyta 85 kvm
Tomt 1 915 kvm trädgårdstomt
Byggt 1958

Adress: Ekeby Gårds Väg 5
Visas sön 9/5 12.30-13.30
och tis 11/5 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2263 till 72456 för beskrivning

Charmigt enplanshus m källare. Vackert o rofyllt beläget på underbar trädgårdstomt m fin vidsträckt vy.
Ljust v-rum m mysig öppen spis o altan i soligt S-läge. Kök m matrum. Tre rejäla sovrum samt inrett loft
på vinden. Endast 15 min från Brommaplan. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2263.

Färingsö Skå

Fast pris 4 390 000:- - 4 590 000
5 rok, boyta 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 34-42
Visas sön 9/5 11.30-12.30

Villa Lovö om 153kvm kommer uppföras av LB-
hus i två plan med träfasad och carport.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2245.

Ekerö Västra Sandudden

Utgångspris 2 700 000:-
6 rok, boyta 162 kvm och biyta 51 kvm
Adress: Ramunds Backe 1B

Välskött o trevlig familjevilla, högt belägen m
öppet o fritt läge. Sällskapsytor m stora fönster-
partier o fantastisk vy. Stor härlig balkong som
sträcker sig längs fasad i väster. Fyra-fem rejäla
sovrum. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1600.

Färingsö Stenhamra

Utgångspris 1 095 000:-
Boyta 89 kvm, avgift 6.566:-/mån
Adress: Tegelbruksvägen 7A
Visas sön 9/5 14.15-15.00
och mån 10/5 18.00-18.45

Totalrenoverad gavellägenhet i genomgående
mycket gott skick. Två fina badrum. Stor uteplats
i söder. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2285.

4:a Ekerö Centrum

Utgångspris 875 000:-
1 rok, boyta 45 kvm
Adress: Lindby Bryggväg 19

Litet fritidshus m stort renoveringsbehov, belägen
på fin södervänd naturtomt m härlig sjöutsikt.
Godkänt avlopp för permanentboende o borrad
brunn. Tillgång till bad- o båtbrygga. Nära till
buss. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2286.

Ekerö Adelsö



Nya Moderaterna i Ekerö har ambitionen att fortsätta vår  
förnyelse av vår politik och vara ett parti för alla som bor på  
Mälaröarna. Det gäller jobben, välfärden och ordning och reda i 
kommunens ekonomi.  
Många frågor är viktiga under nästa mandatperiod, här är ett 
exempel:

Moderat Nytt

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.

VILL DU BLI MEDLEM?

Vi älskar Ekerö 

Infrastruktur, miljö och näringsliv
 

Ekerö växer, bl.a ska badhuset byggas 
klart vid Träkvistavallen, Jungfrusunds 
sjöstad planeras, utbyggnad av Ekerö och 
Stenhamra centrum ska påbörjas.  
 

Ekeröföretagarna är viktiga. De skapar 
jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk 
tillväxt. Vi vill skapa fler möjligheter för 
företag att starta och växa.
 

I vår kommun är fungerande vägar och 
kommunikationer av största vikt. På 
Ekerövägen ska vi se till att det i första 
hand blir vändbara körfält snarast och 
därefter ett fjärde körfält inom befintligt 
vägområde.

Vi nya Moderater söker förnyat förtroende att genomföra bl.a 
dessa satsningar under de kommande fyra åren, tillsammans med  
Allianspartierna. 
 

Peter Carpelan
Kommunstyrelsens ordf. http://www2.moderaterna.net/ekero/
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Pendelbåtar till Stockholm och fler färjelinjer är klimatsmarta  
investeringar som avlastar vägarna och miljön.
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Stockholms stifts egendoms-
nämnd vill säga upp familjen 
Rydströms arrende på Lovö 
prästgård. Måndagen den 26 
april skulle arrendenämnden 
ha en besiktning på gården 
och därefter skulle frågan om 
uppsägning eller fortsatt ar-
rende avgöras. 
Beslutet blev dock hängande 
i luften eftersom arrende-
nämnden inte var fulltalig. 
För att nämnden ska vara 
fulltalig ska nämndens ord-
förande närvara, en jurist, 
en representant för arren-
dator kooperativet och en 
för jordägare kooperativet. 
Sent på söndagskvällen hade 
jordägarrepresentanten ringt 
återbud på ett mobilsvar.

– Jag har aldrig varit med 
om detta tidigare. Nu får vi 

åka hem och sätta ett nytt 
datum för ett möte, sa Nils 
Larsson, egendomsnämn-
dens ombud.

 blev det inte. Re-
presentanter från arrende-
nämnden och egendoms-
nämnden diskuterade på sitt 
håll inne i Lovö klockargård. 
Utanför fanns familjen Ryd-
ström tillsammans med sin 
advokat Mikael Fligman. 

Han försvann in på klockar-
gården, kom sedan åter för 
att växla några ord med Ryd-
ströms. Eywor Helmenius 
från arrendenämnden kom 
ut och diskuterade och så 
höll de på.
– Vi nådde inte någonstans. 
Makarna Rydström var klart 
inställda på att göra upp det 
här på något sätt, men vad 
jag förstod hade kyrkan inga 
mandat att göra några upp-

görelser över huvudtaget.  
Jag förstod inte riktigt varför 
vi var kvar så länge om det 
inte fanns mandat. Det blev 
en dyr dag för de inblandade 
parterna till ingen nytta ty-
värr. Det är otroligt jobbigt 
för Rydströms, säger Mikael 
Fligman.

 är situatio-
nen oförändrad och familjen 
Rydström får leva i ovisshet 

om sin framtid fram till den 
3 september, då ett nytt möte 
sker för beslut kring arrendet.

– Bollen ligger hos kyrkan. 
Jag hoppas att vi kan nå en 
uppgörelse som innebär en 
förlängning av arrendet. Kan-
ske det inte blir på den tiden 
som man har normalt sett, 
det vill säga fem år, men ändå 
en förlängning så att familjen 
Rydström får lugn och ro att 
jobba. Makarna Rydströms 

målsättning är att dottern 
Elin ska komma in också, då 
det är hon som är mest aktiv 
i verksamheten idag. Där får 
man hoppas att kyrkan ställer 
sig välvilliga till detta, säger 
Mikael Fligman.

 på frågan varför 
ett nytt möte lagts så långt 
fram i tiden, har inte egen-
domsnämnden svarat på.

– Det är tråkigt att inget 
beslut kunde fattas. Vi får av-
vakta arrendenämndens be-
slut, säger arrendenämndens 
ordförande Inger Olsson-
Blomberg.

 till trots fort-
sätter aktiviteterna på Lovö 
prästgård. 6000 barn om året 
kommer hit från Stockholms 
skolor tre-fyra dagar i veckan 
för att lära sig vad ekologiskt 
jordbruk innebär och hur 
mjölk och mjölkprodukter 
kommer till. Dagen efter det 
inställda mötet var nya grup-
per på plats.

– Vi vill ju satsa framåt. 
Sedan att leva i den här oviss-
heten är naturligtvis väldigt 
jobbigt, säger Tom Ryd-
ström.

Vican Kontorsmöbler inreder kontor!  
Nytt, rekonditionerat begagnat och  

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

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

konferens och skola. 

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

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

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





Husqvarna Automower
Automower klipper helt 
automatiskt, dag eller natt, i 
sol eller regn! Fyra modeller 
för tomter upp till 3000 m2.
Pris från

19.900:-
(Automover 220AC)

Rusta dig för trädgårdsarbetet
Vi har många års erfarenhet av trägårds-
maskiner och hjälper dig gärna att välja 
rätt maskin för ditt behov. 
Vi har också ett bra sortiment 
av arbetskläder, handskar och 
skyddsutrustning både för 
proffs & hemmafixaren.

Rider Rider 111 B5
Midjestyrd Rider med frontmonterat BioClip-aggregat. 
Husqvarna-kvalitet i ett kompakt format!

19.900:-
Nyhet!

Klippo Comet S GCV
Aluminiumkåpa. Hondamotor 6 HK. 
Mulcherklippare med cross-cutkniv. 
Framhjulsdrift. 53 cm klippbredd, 
klipphöjd 30-60 mm. Lättstartad 
motor.

7.750:-

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

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

 3.690:- 

Trimmer

1.990:-

Trädgårds-
klipp!

KOMMUNEN |

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Peter Carpelan (M) var 
glad över att diskutera ett 
som han sa, fantastiskt års-
bokslut. Trots svår lågkon-
junktur visar resultatet på 
ungefär 27 miljoner kronor 
i plusresultat i kommunen. 
Lägger man till Ekerö bostä-
der hamnar resultatet på 28 
miljoner kronor plus. 

– Det är viktigt att samla 
i ladorna inför kommande 
år. När det gäller överskottet 
vill vi öronmärka ett antal 
miljoner för kommande pen-
sionsutbetalningar och infra-
struktursatsningar som vi vet 
kommer, sa Peter Carpelan.

Han nämnde också de fi-
nansiella mål man satt upp, 
det vill säga att kommunen 
ska ligga på ett överskott om 
en procent. 2009 gav mer 
med ett överskott på 2,4 pro-
cent. Det mindre positiva är 
låneskulden.

– Den är inte fullt ut åtgär-
dad och fortfarande bekym-
mersamt hög, ungefär 470 
miljoner; sa Peter Carpelan 
och poängterade vikten av 
att förhindra att låneskulden 
inte äter sig in i verksamhe-
terna. Låneskulden ligger i 
snitt på 18 000 kronor per in-
vånare i Ekerö kommun mot 
länets snitt som ligger på 11 
000 kronor per invånare.

Ulric Andersen (S) tyckte 
att det goda resultatet var gott 
och väl men att det samtidigt 
gav upphov till en del frågor.

– I rent ekonomiska aspek-
ter är det positivt. Jag tycker 
att det är lite övermagat att 
på något sätt försöka söka 
credit för den här situatio-
nen, därför att flera av de här 
överskotten är inget som 

kommunen på något sätt har 
kunnat påverka. Det är en 
massa positiva yttre omstän-
digheter som leder till mer-
parten av det här överskottet. 
Bara en sådan omständighet 
som minskade volymer inom 
både socialtjänst, förskola 
och skola och äldreomsorg 
gör naturligtvis att det upp-
står ett överskott. 

 ansåg också 
att man inte gjort mer borde 
kunnat göra mycket mer 
inom ramen för de resurser 
som man uppenbart redan 
har haft under 2009. 

– Det är fortfarande lätt 
uppseendeväckande att so-
cialnämnden inom särskilt 
äldreomsorg och hemtjänst 
redovisar ett överskott på 12, 
5 miljoner. Vi borde kanske 
tagit en politisk diskussion 
om vilka förbättrings- och 
utvecklingsområden vi skul-
le tagit tag i. Ett exempel är 
att utöka servicen inom so-
cialtjänsten när det gäller-
ledsagarservice för äldre och 
funktionshindrade. Det hade 
vi kunnat satsa på och tagit 
snabba beslut kring, men det 
har vi avstått ifrån, sa Ulric 
Andersen.

Ylva Forslid, Ö-partiet, på-
pekade att årsredovisningen 
saknade ett avsnitt om fram-
tiden, något som den ska 
innehålla enligt kommunal-
lagen.

– Ska det tolkas som att 
Peter Carpelan och alliansen 
inte anser att det finns någon 
framtid efter valet?

 Eva Külper 
fokuserade på miljöredovis-
ningen. Bland annat kom-
menterade hon målet om be-
gränsad klimatpåverkan. 

– Kommunen arbetar inom 
ramen för samhällsplanering 
för en effektivare energian-
vändning inom bebyggelse- 
och transportsektorn. Förbi-
farten är där en katastrof. Så 

länge vi är på väg mot förbi-
farten kommer vi inte att nå 
det målet i längden, sa Eva 
Külper.

 var dags för replik 
från Peter Carpelan, fick han 
som alla andra ett repliktill-
fälle under en minut. Bland 
annat replikerade han Ulric 
Andersens kommentar kring 
socialnämndens överskott 
och att man inte gjort mer för 
de resurser som finns.

– Vi har tagit ett beslut om 
att man inte skulle använda 
de pengar som fanns vid ett 
eventuellt överskott, som i 
det här fallet om volymerna 
minskar. Det är snarare ett 
bevis på att man från social-
nämndens sida tagit ett an-
svar över ekonomin, sa Peter 
Carpelan.

Ulric Andersen replike-
rade med att han inte ansåg 
att själva överskottet var an-
märkningsvärt utan menade 
att han var övertygad om att 
socialnämnden skulle kun-
nat identifiera flera förbätt-
ringsområden.

 granskning 
presenterades av Gunilla Jer-
linger. Den kritik som fram-
fördes var att kommunen 
saknar ett samlat system för 
sitt arbete med intern kon-
troll. Av granskningen fram-
går att variationen mellan 
nämnderna är stor när det gäl-
ler arbetet med att följa upp 
och säkerställa att den interna 
kontrollen är tillräcklig. En-
ligt revisorernas bedömning 
är det endast socialnämnden 
och vissa enheter inom kom-

munstyrelsen samt barn- och 
ungdomsnämnden som ”i 
noterbar omfattning arbetar 
systematiskt med att följa 
upp den interna kontrollen.”

 
 visade vidare 

att kommunen i sina moms-
deklarationer inte fullt ut 
fångat upp den moms som 
man har rätt att göra avdrag 
för eller att återsöka. 

Också att den korta och 
långsiktiga underhållsplane-
ringen av infrastrukturella 
anläggningar och fastigheter 
inte är ändamålsenlig ur ett 
risk- och sårbarhetsperspek-
tiv. Det saknas dokumen-
terad analys i förebyggande 
syfte för dessa områden. När 
det gäller Ekerö bostäder AB 
konstaterades även att det 
fortfarande inte finns några 
särskilda ägardirektiv fast-
ställda, trots att kommun-
fullmäktige fattat beslut om 
att det ska utarbetats.

Senare under kommun-
fullmäktiges sammanträde 
antogs de ägardirektiv för 
Ekerö Bostäder AB som utar-
betats.

 god-
kände årsredovisningen 
inklusive koncernredovis-
ningen för 2009. Vidare god-
kändes även att av kommu-
nens resultat på 26,5 miljoner 
kronor som tillförs det egna 
kapitalet, öronmärks sex mil-
joner kronor för framtida 
pensionsutbetalningar och 
nio miljoner kronor för fram-
tida infrastruktursatsningar. 

Särredovisningen 2009 för 
balansenheten vatten- och 
avloppsförsörjning och särre-
dovisningen för renhållnings-
verksamheten godkändes och 
verksamhetsberättelse och 
miljöredovisning noterades i 
kommunfullmäktige.

27 miljoner plus

6  nyheter | MÄLARÖARNAS N M

                     Foto:Ewa Linnros



 

EKERÖ KÖRVECKA
                                                                                                                           9-13 augusti 2010

Kerstin Baldwin  dirigent

Sven Wollter  recitatör

Kom med och sjung

Förklädd Gud           
och upplev Stockholm och Mälaröarna  
under en semestervecka!                         

VECKANS PROGRAM: 
Må-on 10.00 –13.00  
repetition i Ekebyhovskyrkans lokaler (nära Ekerö centrum)
To em repetition med musiker och solister
To 12/8 19.00 konsert i Ekerö kyrka
Fr 13/8  18.00 utomhuskonsert i Lövteatern, Drottningholms 
Slotts, därefter festmiddag  

FÖR ENDAST 900 KR

– ingår du i kören som musicerar tillsammans tre timmar varje   
    dag
– medverkar du vid två konserter med solister och orkester
– är du hedersgäst vid festmiddagen på Ekebyhovs slott 

INFORMATION: Kerstin Baldwin, 0706-17 62 15 eller
www.svenskakyrkan.se/ekero

ANMÄLAN senast 16 maj till www.sensus.se

ARRANGÖR: Ekerö pastorat  i samarbete med Ekerö kommun, Sensus 
studieförbund och Sveriges kyrkosångsförbund

                                                                                                                         

Dags att
 

anmäla s
ig!

 

 

 

Söndag 23 maj 
Ekerö kyrka & hembygdsgård 

 

Blomningsfest 
2010 

 

11.00 
Högmässa 

 

 

Biskop emerita  

Caroline Krook 
 

Ralph Sjöholm 
Staffan Eklund 

Pernilla Hammarström 
Anna Blommengren  

 
Sångkvartetten 

Fleder 
 

Avtackning av kyrkvärden 
Kerstin Balck-Ahlén 

 
 

därefter 
 

 

Kyrkkaffe i Hembygdsgården med 
blomförsäljning och lotterier 

 

ca 13.00 
Bönens år och bönens liv 

 

Föredrag av 

Caroline Krook 
 
 

Ekerö kyrkliga syförening 
Ekerö-Munsö Hembygdsförening 

 
 
 
 

 

KONSERT
Ekerö kyrkokör
sjunger med och av 

barytonsaxofonisten

Boo Egebjer
dessutom 

väl valda a capella sånger!

dirigent och pianist:                                                                                          

Kerstin Baldwin

Söndag 16 maj kl 16.00 i Ekerö kyrka

 

KYRKSIDAN

Redaktion för kyrksidan: 
Staffan Eklund, Marianne 
Abrahamsson,  Ann-Marie Olkerud
tel 560 387 00   fax 560 387 01

Gudstjänster

Mer information:
Se hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                       nr 8 2010

Onsdag 12/5
Ekebyhovskyrkan  kl 19.00 

Mässa, Jonas Gräslund

Torsdag 13/5
Vid Ekerö kyrka kl 8.00

Gökotta, Pernilla Hammarström, 
fiol: Helena Hansson

Malmen, Drottningholm kl 8.00

Otta, Elin Rundh Dapo,  
Visgruppen Kristall

Skansberget, Adelsö kl 9.00

Gökotta, Svän Fogelqvist 
Ta med KAFFEKORG

Söndag 16/5
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

Ekebyhovsmässa,  
Mårten Mårtensson,  
Västerfärnebo-Fläckebo kyrkokör,  
dir: Susanne Ericsson

Ekerö kyrka  kl 11.00

Högmässogudstjänst,  
Pernilla Hammarström

Ekerö kyrka kl 16.00

Konsert,  Ekerö kyrkokör, 
barytonsaxofon: Boo Egebjer, 
dir: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00 

Högmässogudstjänst  
Elin Rundh Dapo

Munsö kyrka kl 11:00

Högmässogudstjänst,  
Svän Fogelqvist

Onsdag 19/5
Ekebyhovskyrkan kl 19:00 

Mässa, Pernilla Hammarström

Torsdag 20/5
Ekebyhovskyrkan kl 13.30

Sångstund för barn och föräldrar 
därefter fika 

Söndag 23/5
Ekerö kyrka kl 11.00

Blomningsfest, Högmässa,  
biskop em. Caroline Krook, för-
samlingens präster och diakoner 
Sångkvartetten: Fleder

Efter gudstjänsten Kyrkkaffe med 
lotterier och blomförsäljning, 
samt föredrag om bön av biskop 
Caroline Krook

Lovö kyrka kl 11.00 

Högmässa, Elin Rundh Dapo 
Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp

Adelsö kyrka kl 11.00

Familjegudstjänst med dop 
Svän Fogelqvist, Barnkören under 
ledning av Carina Einarson, bibeut-
delning och avslutningar

Blomningsfest med biskopsbesök

LOPPIS 
– Kom och hitta fynd!! 

Lördagen den 22 maj kl 10.00-15.00 
är det loppis i Ekebyhovskyrkan med många
 olika säljare. Vid fint väder ute på gården, vid dåligt inne. 
Ungdomar kommer att se till att det finns fantastiskt 
hembakat fika till försäljning. 
Intäkterna av bordshyran går till diakonins akutkassa och 
Svenska kyrkans internationella arbete ”Hela världen”. 

Välkomna!

Ekerö kyrka är ensam om en 

egen återkommande fest-

dag, BLOMNINGSFESTEN.

En festdag som förhopp-

ningsvis ska infalla när äp-

pelallén står i blom.

Blomningsfesten inleds med en 
festgudstsjänst, i år med biskop 
em Caroline Krook som talare.
I gudstjänsten medverkar också 
sånggruppen FLEDER, som 
presenterar sig så här på sin 
hemsida: 
”Här smälts fyra vackra röster 
ihop till en välljudande enhet. 
Det är etablerade sångaresom 
till vardags sjunger ihop i bland 
annat Radiokören och Eric Er-
icsons kammarkör.
De tillhör Stockholms mest 
efterfrågade ensemblesång-
are, men även solistiskt syns 
de ofta runt om i Stockholms 
musikliv.”
Vi har med andra ord också 
anledning att förvänta oss en 
musikalisk fest.

Tack och välkommen
I gudstjänsten avtackas kyrk-
värden Kerstin Balck Ahlén 

efter trettioåtta! års trogen 
tjänst  som kyrkvärd. Samtidigt 
mottas Drew Baldwin som ny 
kyrkvärd.

Festen fortsätter
Efter gudstjänsten fortsätter 
blomningsfesten med vandring 
i allén till Hembygdsgården.
Där tar Ekerö kyrkliga syför-
ening emot, med kaffe och 
hembakt, lotterier och blom-
föräljning.
Där får vi också förmånen att 
än en gång lyssna på Caroliner 
Krook under temat: Bönens år 
och bönens liv.

Trådlöst
Stockholms stifts annons-
kampanj ”Trådlöst” har väckt 
mycket uppnärksamhet. Den 
berättar också om Caroline 
Krooks inställning till bön. Så 
här har hon formulerat den på 
stiftets hemsida:
Visst kan man be
– även om man inte är säker på 
att man tror.
Visst kan man ropa på hjälp
– även innan man vet om det 
finns någon som hör. 

text: Marianne Abrahamsson



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

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 och extra allrum. Dessutom finns inredningsbar
vind. Delvis nyrenoverat. Modern färgsättning och hög standard med klinker el trägolv i alla rum. Stor härlig
altan med sol hela dagen. Tomt mot allmänning/skog

*Boarea: 185 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 950 000 kr
*Tomt: 954 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 185 kvm
Utgångspris: 4 950 000 kr
Tomt: 954 kvm Natur/Trädgårdstomt

Ledungsvägen 5B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö
Stor plan trädgårds- och naturtomt med härligt lantligt läge. Hus med delvis året-runt-standard,  2 rok med
källare. Uteplats under tak med soldäck och grillplats, här kan man sitta och njuta från tidigt på våren till
sent inpå hösten. Endast några minuters promenadväg till buss. Cykelavstånd till bad.

*Boarea: 57 kvm + delvis kÃ¤llare
*UtgÃ¥ngspris: 1 975 000 kr
*Tomt: 3 091 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 57 kvm + delvis källare
Utgångspris: 1 975 000 kr
Tomt: 3 091 kvm Natur/Trädgårdstomt

Stugvägen 15
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

3:a Ekerö Brunna
Enplans brf-parhus om 3 rok med härligt gavelläge. Allt är nyligen uppfräschat med ljusa färger, delvis nya
golv och nyrenoverat badrum. Fin uteplats med trädäck som vetter mot allmänning med liten lekplats.
Omtyckt område med närhet till mataffär, dagis, skola, buss, bad och fina strövområden.

*Boarea: 82 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 550 000 kr
*Avgift: 4 563 kr inkl vatten och kabel-tv
  

Boarea: 82 kvm
Utgångspris: 1 550 000 kr
Avgift: 4 563 kr inkl vatten och kabel-tv

Tomtbacksvägen 11
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Ljust & fräscht kedjehus i barnvänligt område. Fint renoverat kök med öppen planlösning mot mat- och
vardagsrum. Båda badrummen renoverade med modernt kakel/klinker och golvvärme. Lugnt och centralt
läge med barnvänlig trädgård som gränsar mot allmänning med lekpark. Carport och rymligt uteförråd.

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

Boarea: 113 kvm
Utgångspris: 2 950 000 kr
Tomt: 425 kvm plan trädgårdstomt

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

Ekerö Sommarstad
Välplanerad klassisk villa i toppskick med sjönära läge och endast några minuters promenad till fin badplats.
Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum, utgång till två stora härliga altaner, balkong och trädgård med
sol hela dagen. Fyra bra sovrum och extra allrum. Moderna stora fina badrum med golvvärme. Villan är
renoverad under 2007-2010. Stort garage och flera förråd. Plan och insynsskyddad barnvänlig tomt med
både gräsmatta och trevliga rabatter. Mycket bra läge i underbara Ekerö Sommarstad.

*Boarea: 171 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 450 000 kr
*Tomt: 813 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 171 kvm
Utgångspris: 4 450 000 kr
Tomt: 813 kvm plan trädgårdstomt

Kämpabacken 1
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sommarstad
Stor välplanerad villa på plan uppvuxen trädgårdstomt. Viss sjöutsikt från övre plan och från balkongen.
Totalt 6 rok varav 4-5 sovrum. Stort trevligt kök och stort helkaklat badrum med rymligt bubbelbadkar.
Garage och uppställningsplats för flera bilar. Lugnt o barnvänligt läge i omtyckt område som gränsar till
Mälaren med fin badplats & liten båthamn. Besiktigad.

*Boarea: 200 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 950 000 kr
*Tomt: 1 201 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt.
  

Boarea: 200 kvm
Utgångspris: 3 950 000 kr
Tomt: 1 201 kvm Trädgårdstomt.

Hammarvägen 3
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

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

*Boarea: 191 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 6 950 000 kr
*Tomt: 898 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 191 kvm
Utgångspris: 6 950 000 kr
Tomt: 898 kvm Trädgårdstomt

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

Ekerö Helgö
Fint en-plans hus på stor härlig tomt endast ett stenkast fr Mälaren 4 rok varav 3 sovrum. Stort härligt kök
med matplats. Trevligt vardagsrum med ryggåstak och utgång till stor altan med sjöutsikt. Möblerbar hall/
allrum med braskamin. Genomgående mycket bra skick med bla nytt kök och kaklat badrum. Endast 50 m till
brygga med båtplats. Närhet till buss och badplats.

*Boarea: 115 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 950 000 kr
*Tomt: 3 002 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 115 kvm
Utgångspris: 2 950 000 kr
Tomt: 3 002 kvm plan trädgårdstomt

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

Färingsö Stenhamra
Ett underbart hus med exklusiva materialval och högsta kvalitet i minsta detalj. Härligt kök med öppen
planlösning mot stort nedsänkt vardagsrum. Stor murad spis, dubbel takhöjd och fönsterpartier från golv till
tak. 3-4 bra sovrum. Stort dubbelgarage med golvvärme och direktanslutning till huset. Bergvärme. Fint
anlagd tomt med stort loungedäck, nedsänkt spabad och poolhus för året-runt bruk. 

*Boarea: 230 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 5 750 000 kr
*Tomt: 1 335 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 230 kvm
Utgångspris: 5 750 000 kr
Tomt: 1 335 kvm plan trädgårdstomt

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

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.

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

Boarea: 146 kvm
Utgångspris: 4 200 000 kr
Tomt: 1 693 kvm Natur/Trädgårdstomt

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

Ekerö Helgö
Charmigt hus på attraktiva Helgö. Permanentstandard i bra skick, ca 90 kvm totalyta. 4 rok varav 3 sovrum.
Huset har genomgått flera renoveringar under 2000-talet, bl a nytt kök och badrum. Varmbonad friggebod.
Förråd. Sluttande natur / trädgårdstomt i  söderläge med sjöglimt, högt och lantligt läge. Besiktigad.

*Boarea: 88 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 450 000 kr
*Tomt: 1 732 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 88 kvm
Utgångspris: 2 450 000 kr
Tomt: 1 732 kvm Natur/Trädgårdstomt

Vidfararstråten 10
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Inom miljöområdet har Mälaröarnas Ny-
heter under mandatperioden bland annat 
uppmärksammat att Ekerö kommun inte 
deltog i det klimatavtal som 31 svenska 
kommuner slöt med EU-kommissionen 
i slutet av 2009. Likaså har tidningen rap-
porterat om hur Statens va-nämnd dömde 
Ekerö kommun att förse helgöborna med 
kommunalt vatten och avlopp, efter en tre 

år lång tvist.
Problemen med att ordna en återvinnings-

station som ersättning för den som försvann 
från Adelsö, har också uppmärksammats och 
ännu är frågan inte löst. Adelsöborna får 
fortfarande köra sina återvinningskassar till 
fastlandet. I övrigt tycker alliansens repre-
sentanter att de har uppfyllt de utlovade mål-
sättningarna.

I regeringsförklaringen kunde vi bland an-
nat läsa om att alliansen skulle prioritera för-
bättringar av grundvattenskyddet.

– Stora delar av Mälaren som omsluter 
Ekerö kommun är idag vattenskyddsområde 
med förstärkt miljöskydd vilket är viktigt 
för en god kvalité på vårt dricksvatten, säger 

Kjell-Erik Börjesson, (C) ordföranden i mil-
jönämnden. 

Saneringar av dåliga avlopp var ytterligare 
ett område som alliansen lovade att priori-
tera, liksom att genom rådgivning och egen 
verksamhet stödja omställningen till miljö-
vänliga energisystem.

– Sedan 1997 har över hälften av de enskil-
da avloppen åtgärdats och utsläppen av fosfor 
har minskat med nära 30 procent.  Andelen 
förnybar energi är 92 procent av den totala 
energianvändningen i kommunens lokaler. 
Kommunen har också erbjudit gratis energi-
rådgivning och detta är ett viktigt redskap för 
ökad energieffektivisering och minskad kli-
matpåverkan. Inköp av ekologiska livsmedel 

och miljömärka varor ökar också inom kom-
munen, fortsätter han. 

Utöver detta pekar Kjell-Erik Börjesson på 
ytterligare områden där alliansen drivit mil-
jöarbetet framåt.

– Andelen miljöbilar i kommunens for-
donspark ökar successivt. Ett konsekvent 
miljöarbete i kommunens skolor och för-
skolor har resulterat i att 33 procent nu är 
miljöcertifierade med grön flagg. En för-
utsättning för det öppna landskapet och 
en rik flora är att det finns betade hag- och 
ängsmarker. Vi ser de många hästarna i 
Ekerös landsbygdsdelar som en tillgång i 
odlingslandskapet. 
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– Ekerös utveckling ska vara uthållig. När Ekerö centrum och 
Stenhamra utvecklas bör det ske med klimatsmarta hus och 
effektiv miljövänlig uppvärmning till exempel med sjövärme. 
Vi vill också ta fram en ny miljöpolicy för hela kommunen och 
för kommunens bebyggelse. Vi vill utveckla återvinningen så 
att vi tar tillvara våra sopor miljösmart och bekvämt. En stor 
del av Ekerös totala energiförbrukning och klimatpåverkan går 
till transporter. Med bättre kollektivtrafik, båtpendel till Stock-
holm och bra infartsparkeringar, kan vårt dagliga pendlande 
både gå snabbare och bli mer miljövänligt. Jungfrusundsåsen 
ska bevaras som en grön oas i tätorten. Mälarens vatten ska 
skyddas. Därför vill vi göra det möjligt för fler att använda mi-
nireningsverk. Nya Moderaterna vill ha ett grönt, smart och 
bekvämt Ekerö.                                                                                                  �
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– Centerpartiets vision för kommande mandatperiod är att kom-
munen och dess medborgare tillsammans utvecklar en hållbar 
livsmiljö. Värmepumpar och miljöbilar ökar i antal och mer än 
30 gröna flaggor vajar på skolor och förskolor. Utvecklingen 
inom miljöområdet ska vara fortsatt positiv och miljöfrågan 
beaktas i alla kommunala beslut. Att begränsa Förbifartens ska-
deverkningar på Lovö blir också en central uppgift. Sanering 
av enskilda avlopp och slamtömningsstationer för båtar ska 
höja vattenkvaliteten i Mälaren och alternativ uppvärmning 
och fordonsbränsle ska minska luftföroreningarna. Trafikföro-
reningarna minskas även av en fyrfilig väg 261. Andelen när-
producerad, ekologisk mat i kommunens livsmedelshantering 
behöver öka. Till en god livsmiljö hör också tätortsnära natur, 
öppna landskap och betande hästar.                                                        �
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– Folkpartiets miljöengagemang i Ekerö kännetecknas av att vi 
kombinerar social, ekonomisk och ekologisk utveckling med 
hänsyn till vårt unika kulturarv och kommande generationer. 
Ekerö ska vara en kommun där tillväxt och god hushållning 
med ändliga resurser går hand i hand. Folkpartiet vill under 
nästa mandatperiod att reversibelt körfält för bussar införs på 
Ekerövägen, så att allt fler väljer kollektivtrafiken. Vi vill också 
sortera ut det biologiska avfallet för produktion av biogas och 
servera våra barn, ungdomar och äldre god och bra mat, tilla-
gad på plats och med så stor andel närproducerade ekologiska 
råvaror som möjligt. Dessutom vill vi anlägga en pedagogisk 
trädgård på äldreboendet i Stenhamra, göra våra stränder till-
gängliga för alla samt att alla kommunala beslut ska innehålla 
en miljökonsekvensbeskrivning.          �
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– Förvaltarskapstanken är ett av Kd:s ledord. Miljöresurserna 
måste förvaltas ansvarsfullt så att kommande generationer 
också får ta del av dem. Vi har ett stort ansvar för att bygga 
ett långsiktigt hållbart samhälle ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt. Kommunens fordon ska i högre grad drivas på förny-
elsebara bränslen. Bygg ut gång- och cykelvägsnätet sträckan 
Träkvista-Sundby. Miljö- och etiska aspekter i kommunal 
upphandling ska lyftas fram. Vi bor mitt i Mälaren, stockhol-
marnas dricksvattentäckt. Vi har ett ansvar att värna om sjön 
och till exempel minska jordbruksutsläppen. Fortsatta åtgär-
der gällande de enskilda avloppen. Vi vill att avfallssortering-
en utökas med separata kärl för matavfall. Vi borde leva upp 
till det nationella målet att kommunen minst ska ha 25 procent 
ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten.                                 �
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– Vår vision handlar om Ekerö som ett samhälle byggt på en 
ekologisk grundsyn och en långsiktigt hållbar utveckling. Den 
fysiska miljön ska bidra till en hög livskvalitet för ekeröborna. 
Vårt mål är att inom en generation försöka undanröja förekom-
mande miljöproblem, detta genom bland annat en god miljö-
vård, en jämn och rättvis resursfördelning och användning 
av enbart förnyelsebara energikällor. Det öppna landskapet, 
våra hagar, åkrar och ängar och våra gröna skogar ska värnas. 
Våra stränder ska vara allmänrättsligt tillgängliga och vattnet 
ska vara rent. Hållbarhetsperspektivet ska stå i förgrunden i all 
kommunal verksamhet. Mycket återstår att göra för att Ekerö 
ska bli en sann ekokommun.                                              
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Miljöpartiet vill utveckla Ekerö som ekokommun. Länet bör 
använda 28 miljarder till mer och bättre kollektivtrafik – inte 
till Förbifarten. Mälaröarna kan då få pendelbåtar, spårbilar, 
infartsparkeringar, cykelvägar och nya tvärförbindelser typ  
Flemingsberg-Slagsta- Ekerö centrum -Färingsö-Hässelby-Kis-
ta. Vi välkomnar nya företag, även för att minska arbetsresan-
det.Vi vill bevara Ekerös unika natur och kultur och bygga ut 
i  bebyggda områden nära kollektivtrafik  istället för på åker-
mark. Viktiga mötesplatser, till exempel badhus, ska ligga så 
att alla lätt kan nå dem med buss. Kommunen ska visa vägen 
till ökad miljöhänsyn till exempel genom att använda energi 
effektivare, använda biologiskt avfall för biogasproduktion, ha 
beredskap för vindkraftverk, köpa ekologiska livsmedel och 
använda mindre kemikalier.            �
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– Ekerö ska leva upp till ambitionen att vara en ekokommun 
i praktiken och inte bara i valtider. Det kostar att ställa om till 
ett ekologiskt hållbart samhälle men det måste till av hänsyn 
till kommande generationer. Det ska finnas stationer för åter-
vinning och miljöfarligt avfall i alla kommunens områden. 
Kommunalt VA är det mest miljövänliga, därför ska kommu-
nen verka för att det kommunala VA-systemet byggs ut. Tills 
vi nått dit ska små lokala reningsverk användas. Jordbrukare 
ska uppmuntras att genomföra åtgärder för att minska kvä-
veläckaget. Vi måste få fler att åka kollektivt och verka för 
att kollektivtrafiken drivs med andra energikällor än diesel. 
Vidare bör 100 procent av kommunens förbrukningsmateriel 
vara ekologiskt. Skolmaten bör också om möjligt vara när-
producerad av miljöskäl.         �
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– Klimatfrågan är i allra högsta grad en lokal fråga där vi för-
troendevalda kan göra mycket genom att planera klimatsmart.
Exempel på det är att placera nya bostäder och kontor på redan 
bebyggd mark och inom det befintliga kollektivtrafiknätet på 
orten, det ger färre transporter och det blir lättare att ansluta 
till befintlig infrastruktur som fjärrvärme, vatten och avlopp.
Krav på att det som byggs på kommunal mark ska vara ener-
gisnål, satsning på kollektiv trafik, stöd till ökat medborgaren-
gagemang. 
– Vi föreslog en klimatkalender med tips och info ”Visste 
du?” till medborgarna. Ska föreslås igen, om den införs kom-
mer kommunen, den enskilde och naturen att tjäna på det.Vi 
tycker att det är självklart att kommunen måste ställa tydliga 
kli matkrav i sina upphandlingar.                                                             �
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www.ekerocentrum.se

Apotek Tidlösan ● BC-låsservice ● Biblioteket ● Butik Backsippan ● Din syn – Ekerö optik ● Djurknuten ● Ekerö blomman 
En Annan bokhandel ● Ekerö kemtvätt & skomakeri ● Ekerö Video ● Ekerögrillen ● Eurosko ●  Hair & Shop ● Folktandvården

Handelsbanken ● ICA Supermarket ●  Mälarökyrkans Café ● Pizzeria Tappström 
Queens Konditori & Café ● Salong Cosmetae ● Sea by Sea ● Similan Thai food ● Smultronet 
SportXtra ● Svensk Fastighetsförmedling ● Swedbank ● Systembolaget ● Wiking Herrmode

Gäller endast lördagen den 15/5 kl 10.00-15.00. Läs mer på www.ekerocentrum.se

Crazy Day

Ponny
ridning!
Träffa 

kändisgrisen 
Fanny!

 Kanon-
erbjudanden 

från 
butikerna! 
Här ser du 

ett axplock!

I Ekerö Centrum lördag 15 maj kl 10-15
Härlig 

sommarklänning 
från Vila 

200:-

Mjukglass till 
halva priset!!!

EnAnnan
BOKHANDEL

20 % på alla 
Europa & Sverige Atlas

50 % 
på skrädderi
vid inlämning 
under dagen

Ekerö  Kemtvätt
Skomakeri - Skrädderi - Kemtvätt

Tag del av våra 
kampanjer under 

dagen! Mingla med 
modeexperten 

Tomas från RayBan

Idag 25 % 
rabatt på alla 

BÄDDAR och BURAR!
PS: besök av 

kändisgrisen Fanny!

Samla dina 
lån hos oss, 
så erbjuder 
vi kostnads-

fritt låneskydd!
Din bank på Ekerö

30 % 
på utvalda 

klänningar och 
tröjor från Petit 

Bateau!

Stenugnsbakat 
Lantbröd

La Lorraine 800g

10:- 
(ord.pris 25.90)

Tappström

Olika 
JEANSMODELLER 
från DrDenim, 

Filippa K, Esprit pris 
från 499:-

Ekerö Blomman

Halva 
priset!
Rorri 
Verkstad
399:-  (ord. 799:-)

Mårbacka 
pelargoner 
2 för 150:- 
Ord.pris 95:-/st
Även minifyrhjuling 
& minimotor
cykel till 
X-pris



Second hand-butik, kafé 
och textilverkstad är några 
av de verksamheter som 
kommer erbjudas personer 
som under en längre tid har 
gått arbetslösa och har svårt 
att hitta en väg in i arbetsli-
vet igen.

De tre initiativtagarna 
Mats Erlandsson, Britt-Marie 
Karlsson och Eva Olsson är 

glada över att det efter en 
lång planeringstid äntligen 
är dags att ta emot de första 
deltagarna.

– Vi ser ett stort behov av 
den här typen av verksamhet 
och tror att det här kommer 
att bli jättelyckat, säger Mats 
Erlandsson.

lång erfaren-
het som projektledare inom 
byggbranschen och är extra 
engagerad i fixarverksamhe-
ten, som redan är i full gång. 
Först i tur står att renovera 
lokalerna i gamla scoutstugan 
i Ekebyhov där både second 
hand-butiken och kaféet 
kommer att inrymmas. 

Dessutom finns textilverk-

staden som är inrymd i Prak-
tiska gymnasiets lokaler på 
Bryggavägen.

– Där kommer vi att arbeta 
med att återvinna kläder och 
textilier som kommer att säl-
jas i butiken. Men vi vet också 
att det finns jättemycket idéer 
om nya produkter, så vi kom-
mer att producera mycket 
egna varor, säger Britt-Marie 
Karlsson som har lång ut-
bildning och erfarenhet av 
textilhantering och konst-
hantverk.

deltagarna 
ska få med sig många pus-
selbitar vidare i yrkeslivet. 
Både i form av praktiska 
erfarenheter från de olika 

verksamheterna, men även 
teoretiska kunskaper om 
hur man till exempel startar 
eget företag.

Verksamheten är tänkt att 
gå runt utan kommunala bi-
drag.  Inkomsterna kommer i 
första hand att bestå av intäk-
terna från försäljningen och 
viss ersättning från arbets-
förmedlingen för deltagarnas 
verksamhet.

– Vi är glada om vi överhu-
vudtaget kommer att kunna 
ta ut lön och eventuellt över-
skott kommer vi att använda 
för att expandera, säger Mats 
Erlandsson.

iver som 
de äntligen kan köra igång. 
Planeringstiden har varit in-
tensiv och mycket av arbetet 
har försenats av svårigheter 
med att få klara besked och 
med långa handläggningsti-
der hos kommunen.

– Det roliga börjar nu när 
vi kan ta emot deltagare och 
skapa verksamheten utifrån 
dem och deras erfarenheter. 
Det ger oerhört mycket att se 
människor växa, säger Mats 
Erlandsson. 

I maj öppnar kaféet och bu-
tiken beräknas slå upp por-
tarna i början av sommaren.

– Det börjar äntligen komma 
flera alternativ inom mil-
jöbilsområdet som passar 
taxibranschen och vi räknar 
med att hela flottan på fyrtio 
fordon ska drivas med förny-
elsebara bränslen inom två år, 
säger Lars Ljungblom, miljö-
ansvarig på Ekerö taxi. 

I dagsläget är tjugo procent 
av företagets bilar miljöbilar.

En undersökning som 
Gröna bilister har gjort i taxi-

branschen visar att cirka fyr-
tio procent av landets taxibo-
lag inte har några miljöbilar 
alls. Drygt sjuttio procent 
av taxibolagen har som mest 
tjugofem procent miljöbilar.

– En taxibil kör cirka 10 
000 mil per år, som sju van-
liga bilar. Därför är det vik-
tigt att bolagen är snabba 
att ställa om i grön riktning 
och väldigt glädjande med 
positiva exempel som Taxi 
Ekerös beslut att byta till en-
bart miljöbilar, säger Martin 
Prieto Beaulieu, taxiansvarig 
i Gröna bilisters styrelse.

I programmet Fuskbyggarna 
på TV 4 pekas en entrepre-
nör ut som ansvarig för ett 
stort antal fel på den fastighet 
som han varit byggansvarig 
för hos en familj på Ekerö. 
Familjen har hållit inne med 
betalningar för att säkerställa 
att alla fel rättas till, vilket re-
sulterade i att entreprenören 
stämde familjen i hovrätten 

för att få fakturorna betalda. 
Där fick familjen rätt och fö-
retagaren fick näringsförbud 
eftersom han ansågs ansva-
rig. Efter att programmet 
visats slår entreprenören nu 
tillbaka genom att anmäla det 
till Granskningsnämnden. 
Han menar att han har utsatts 
för förtal, att det är en mängd 
osanningar som förts fram i 
programmet och att han har 
dokument som styrker att 
han har rätt på alla punkter.

12  nyheter | 

Till salu
EKEBYHOV BUSINESS CENTER

Ekebyhov 1:588 på Bryggavägen mellan Ekerö centrum och Slagstafärjan
är till salu med färdigt bygglov för 3 st byggnader om ca 1200 m2 uthyrningsbar yta 

och projekt sammanställt för kontor/lager m.m. 

Fastigheten är på 5025 m2

I de nya fräscha, flexibla lokalerna anpassade för såväl nystartade företag, som etablerade 
företag, kan lagerhantering och distribution och kund- med ordermottagning etableras.

Det finns hyresgäster/proforma avtal som väntar på att få tillgång till kontor, 
mindre förrådslokaler och lagerutrymmen.

Pris: 4 550 000 kr eller högstbjudande

För mera information kontakta.

JoLa Fastighetsförvaltning AB
Box 2, 179 03 Stenhamra, 070-203 6000, info@jolabygg.se



Nu erbjuds tillfälle att förvärva unik Q- märkt br villa belägen på natursköna Lovö. Sjöutsikt i
panorama över fjärden med fantastiska solnedgångar att njuta såväl inifrån som från husets
veranda. Stora möjligheter att utöka boarean. Charmigt kök, vardagsrum med öppen spis, två
stora sovrum och utgång till härlig veranda i söder. Nära till bad. 50 m till busshållplats.

Tillfälle att förvärva Oscarsborg, ett underbart hus med själ och hjärta från sekelskiftet. Boarea
om ca 229 kvm i unik boendemiljö. Vackert sällskapsrum med rymd, anslutande tornrum och
stort lantkök med plats för många välkomnar på entréplan. Väl fungerande kakelugnar, vedspis
och öppen spis har bevarats från ursprungsåret. Fristående vacker skrivarstuga/ gäststuga.

Högt belägen villa om totalt ca 130 kvm i underbart sjönära och rofylld miljö. Öppna ängar, bad-
och båtliv i bekvämt läge nära ekerö tätort. Båtplats, gemensam badplats och del i samfälliga
lek- och grönytor. Planlösningen är öppen, ljus och sällskapsvänlig. Tre sovrum.

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

2- plans parhus om 106 kvm präglat av genomtänkt funktion och design. Fin sjöutsikt från
föräldrasovrum på övre plan. I sällskapsrummet på entréplan finns värmande vacker braskamin
som är placerad intill soffa och/eller matsalsbord. Huset i sin helhet har ett fräscht och
harmoniskt intryck med enkelfärgade klinkergolv samt nymålade och nytapetserade väggar.
Utökad boendemiljö i form av två rymliga uteplatser att nyttja under sommarhalvåret. 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.
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Ägaren, som bär huvudan-
svaret för fartyget, har inte 
tagit detsamma utan låtit 
båten bli liggande under ett 
flertal år, trots påtryckningar 
från bland annat markägaren 
Tappsunds fastighets AB, 
dotterbolag till Skanska.

I juni genomförde krono-
fogden en handräckning på 
begäran av fastighetsägaren 
Skanska och fartygets ägare 
fick tre månader på sig att 
hämta eller frakta bort far-
tyget.

De tre månaderna passe-
rade utan att båten flyttats. På 
morgonen den 23 september 
kantrade Seaside. Ägaren till 
fartyget har nu stämt krono-
fogdemyndigheten för att 
de ”genom försummelse har 
vållat skada på fartyget”. Han 
begär ett skadestånd på 4,5 
miljoner kronor. 

– Stämma kan man göra, 

men sedan att få framgång 
är en annan sak. Det blir för-
handling någon gång i höst, 
säger Joachim Angermund, 
jurist på kronofogdemyndig-
heten.

Ägarens juridiska ombud 
Per-Olov Håkansson vill inte 
kommentera utan hänvisar 
till det protokoll som upp-
förts efter en muntlig förbe-
redelse för fallet. När detta 
nummer gick till tryck var 
protokollet ännu inte juste-
rat.

Det faktum att ägaren läm-
nat in en stämning försenar 
dock inte det vidare förfaran-

det med att få bort fartyget, 
säger Lars Hellgren på krono-
fogdemyndigheten. 

Det förfarandet tar sin tid 
ändå. I mitten på april med-
delade kronofogdemyndig-
heten, att en ny upphandling 
var på gång för en upphugg-
ning av båten på plats. Den 
tidigare upphandling gällde 
en bärgning av fartyget. Det 
gick dock i stöpet eftersom 
man inte räknat med is och 
vinter. De svar som kom in 
på anbudsförfrågan kunde 
åta sig en bärgning, men först 
till våren då isen försvunnit.

 Hela upphandlingen föll i 

och med det, eftersom man 
ville hitta någon som kunde 
avlägsna fartyget före våren.  
Nu är våren här, men båten är 
kvar. Hade man antagit något 
av de anbud man fick in, kan-
ske fartyget nu varit borta.

När det gäller den nya upp-
handlingen som innebär en 
upphuggning av båten, sa 
Lars Hellgren på kronofog-
demyndigheten för drygt en 
månad sedan att ”det är väl-
digt starka ambitioner att det 
här ska göras inom mycket 
kort tid. Vi får inte hålla på 
längre nu.”

Den nya upphandlingen 

har ännu inte kommit till 
stånd utan är fortfarande un-
der beredning. Något datum 
för när upphandlingen ska 
läggas ut och därefter avgö-
ras, finns inte klart i dagslä-
get. Man menar från krono-
fogdemyndigheten att det 
inte är alldeles självklart hur 
den nya upphandlingen ska 
se ut, därför tar det tid.  

– Enkelt uttryckt är det gäl-
lande regelverk och omsor-
gen om miljön som skapar 
svårigheter, eller snarare krä-
ver tid, säger Lars Hellgren.

EWA LINNROS

 Foto: Ewa Linnros

STENHAMRA
Stenhamraskolan

Måndag 17 maj kl 19.00
 

 Cirkuskassan är öppen på speldagen mellan kl 12-13 
samt 2 timmar före föreställningen! Du kan även boka 
dina biljetter på ticnet.se eller callcenter 077-170 70 70

w w w . c i r k u s m a x i m u m . s eBiljetter säljs 2 timmar före uppvisningen, i foajén till Ekerö folkbiblioteket.

DANS
FÖRESTÄLLNING

Torsdag

 20 maj 

kl.1830 

i Erskinesalen
- Kulturhuset, Ekerö Centrum -

Entré: 80 kr vuxna, 50 kr 3–16 år

Michael Jackson
En hyllning till
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STOCKHOLMS &                   HANDLARE

Stockholm Långholmen

Tel 642 94 00
www.hammarbymarinservice.se
info@hammarbymarinservice.se

VORITEN
Inkl LARM

NYHET

Inkl LARM

Inkl LARM

Inkl LARM

Nya motorn

T-Rex 
inkl plotter med Yamaha F100
Från 369 000 kr
KAMPANJBÅT 2010
620 BR 
inkl plotter med Yamaha F115
Från 368 000 kr
NYHET 2010
Stingray Entre 
med Yamaha F60
Från 179 000 kr
KAMPANJBÅT 2010
518 Arrow 
med Yamaha F50
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 

Yamaha FX HO 
Inkl startspärr 
160 000 kr
KAMPANJ 2010

Nya motorn

I samband med årets Earth 
hour den 27 mars jobbade pe-

dagogerna och de 22 barnen 
intensivt med projektet.

– Barnen fick bland an-
nat följa med till affären och 
köpa kravmärkta varor och 
titta på vad det fanns för ut-
bud. Sedan hade vi en elfri 
dag då vi stängde av all elek-
trisk utrustning på avdel-
ningen och var utomhus. Vi 
grillade egna hamburgare på 
grillen och åt med bröd som 

vi bakat själva av ekologiska 
råvaror och hade ekologiska, 
närproducerade grönsaker 
till, berättar Annelie Strandh, 
pedagog och miljöansvarig 
på förskolan.

besök i affären 
och tittade efter godis och 
snacks som var miljömärkt 
och hade även en våffeldag 
på samma tema. Dessutom 

involverades föräldrarna 
genom att barnen redovi-
sade hemma vad de gjorde 
på förskolan och sedan fick 
berätta för kamraterna om 
hur man tänkte på miljön i 
hemmet.

– En punkt i det här pro-
jektet är också att arbetet ska 
vara långsiktigt och därför 
har vi till exempel infört 
en elfri dag i månaden och 
lampvakter som ser till att 
lamporna är släckta när vi går 
ut. Vi har dessutom börjat 
hänga all tvätt utomhus is-
tället för i torkskåp, berättar 
Annelie Strandh.

Prispengarna är tänkta att gå 
till ett miljövänligt äventyr 
för alla barnen.

– Vi har försökt utgå från 
vad barnen vill och det lutar 
åt att vi åker tåg till Furu-
viksparken och tittar på dju-
ren där, fortsätter hon.

Under 20 år har Rotary i en 
kampanj kallad Polio Plus, 
tillsammans med ett antal 
samarbetspartners kämpat 
för att utrota polio i värl-
den. Idag finns sjukdomen 
utbredd i endast fyra länder, 
Afghanistan, Pakistan, In-

dien och Nigeria, alla fattiga 
länder och med stor befolk-
ning. Sjukdomen kan inte 
botas men man kan undvika 
att bli smittad genom vacci-
nering. Vaccination av barn 
ger ett livslångt skydd. 

Nostalgidagen som Ekerö 
Rotaryklubb arrangerar 
den 22 maj, bjuder på en rad 
aktiviteter såsom auktion, 
loppmarknad, lotterier, 
mannekänguppvisning och 
utställda veteranbilar och 
veteranbåtar. 

Efter att ha skjutit upp be-
skedet om antagningarna till 
de förskoleklasser som bör-
jar till hösten har nu Ekerö 
kommun lämnat besked om 
hur dessa kommer att se ut.

– Det är få som inte fått sitt 
val tillgodosett. Det är 15 i 
centrala Ekerö av drygt 230, 
som inte fått förstavalet, sä-
ger Mikael Caiman Larsson, 
chef för förskola och skola i 

Ekerö kommun.
De lokalproblem som för-

dröjt beskedet löser kommu-
nen genom att utöka lokaler-
na i Sanduddens skola.

– Som det ser ut nu kom-
mer vi att bygga ytterligare 
en paviljong på cirka 100 
kvadratmeter. Det betyder 
att jag kommer att kunna ta 
in cirka 47 barn vilket är un-
gefär dubbelt så många som 
jag hade aviserat att jag hade 
plats för, säger Marielle By-
lund, rektor på Sanduddens 
skola.
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VILLAÄGARE! 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!

Besök 
www.mgrental.se
för priser & info

www.mgrental.se

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

Tel: 08-560 247 80

Vi kör till och från 
Arlanda / Skavsta / Bromma flyg

med fasta priser

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



OKQ8 Skå
Kjell Perninge med personal
Färentunavägen 105, Skå
Tel. 08-560 244 45.
Må–fr 6–22. Lö-sö 8–22
www.okq8.se

OKQ8 Ekerö
Willy & Agneta med personal
Åkerstigen 22, Ekerö
Tel. 08-560 305 09. 
Må–fr 6–22. Lö-sö 8–22
www.okq8.se

Vi bjuder dig på en bulle vid köp av kaffe 
hos oss på vardagar 06.00–08.00



8000 barn mellan tio och tolv år sökte 
i år till det äventyrliga tv-programmet 
Wild kids. Tio blev uttagna. En av dem 
var tolvårige Mattias Benedictsson från 
Ekerö.

Det är inte många som får uppleva sitt livs 
äventyr redan innan de fyllt tolv. Men för 
Mattias blev drömmen verklighet och han 
blev ett av de barn som blev uttagna till årets  
upplaga av det populära programmet. Och i 
april kulminerade ett års väntan äntligen  då 
avsnitten började visas. 

I mars 2009 sände han in sin ansökan 
och berättade bland annat att han är en kille 
som gillar äventyr, är duktig på att klättra 
och spelar ishockey. Han gick vidare och i 
första uttagningen gallrades 500 barn fram 
genom intervjuer, därefter 50 som fick åka 
till Lidingö på slutcasting med övernatt-
ning, nya intervjuer och tävlingar. Sedan 
följde en lång väntan på det slutgiltiga 
beskedet.

– Jag var ensam hemma när telefonen ring-
de. Det var Ola (programledaren Ola Lind-
holm, reds anmärkning) som sa att han hade 
något tråkigt att berätta. ”Tyvärr måste du 
ta ledigt från skolan i två veckor” sa han. Jag 
blev så glad att jag sprang runt i hela huset och 
hoppade och skrek.

augustivecka fick han 
sedan leva vildmarksliv tillsammans med de 
andra deltagarna på en öde ö i Furuvikspar-
ken utanför Gävle. Ingen mamma och pappa 
i närheten och dagar fyllda av tävlingar och 
äventyr.

– Det var det roligaste jag har gjort och det 
var spännande nästan hela tiden. Det var fullt 
med överraskningar och vi fick träffa många 
kändisar.

Magnus Samuelsson och Peter Forsberg är 
bara ett par av de kända ansikten som dyker 
upp i programmet och som deltagarna fick 
komma i närkontakt med. De visste aldrig 
vad som skulle hända härnäst och den ena 
överraskningen överträffade den andra.

 tempot och de stora 
utmaningarna ställer stora krav på deltagarna. 
Förutom att vara modiga ska de även ha en 
god kamratanda och kunna simma. De ska 
dessutom klara av att vara ifrån sina föräldrar 

i två och en halv vecka utan att vilja åka hem, 
vilket har hänt tidigare år.

– Av de fyra säsonger jag gjort är denna den 
absolut mest dramatiska. Det mod och den 
motivation barnen visar prov på går endast att 
jämföra med våra olympiska hjältar, säger Ola 
Lindholm.

varje vecka un-
der förra säsongen är programmet, som är 
inne på sin fjärde omgång, mycket populärt 
bland barn och ungdomar och naturligtvis 
väcker Mattias medverkan uppseende bland 
kamraterna i Birkaskolan. Han har fått oänd-
ligt många frågor som han inte kan svara på. 
Både han och övriga familjen har fått skriva 
avtal med SVT om att de inte ska avslöja vad 
som händer och Mattias avvärjer alla försök 
till att luska i tävlingens utgång elegant, men 
bestämt.

– Det kan jag tyvärr inte svara på, säger han 
med ett outgrundligt leende. Samma svar 
vem som än frågar.

Många hundra timmars film har nu klippts 
ner till elva avsnitt och det gör naturligtvis 
att klippningen avgör hur deltagarna fram-
står. 

– Det gäller att komma ihåg att allt inte är 
sanning som man ser. Tävlingarna är alltid 
äkta, men det som händer i lägret är ofta regis-
serat, berättar Mattias som själv bara sett två 
avsnitt i förväg och är mycket förväntansfull 
över att få se resten.

Det lag som vinner tävlingen på ön får resa 
till Afrika för ett slutgiltigt äventyr. Vem det 
blir är redan avgjort eftersom alla program re-
dan är inspelade, men om Mattias är med i det 
lag som får åka är det endast han och resten av 
Wild Kids-gänget som vet. Vi andra får vänta 
många avsnitt för att få svar.

Mattias, 12, mitt i äventyret

¢¢ 

>>
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Nu på Ekerö:  
Roger Sjögren 070-717 79 49

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre

Kom ihåg!

ROT-avdraget 

är tillbaka!

NY MILJÖ, 

GAMMALDAGS 

CHARM

Bender Labyrint är en tumlad 
marksten som fi nns i olika storlekar 
och färger. Bygg nya miljöer med 

gammaldags charm. Mixa färger, ut-
mana fantasin. Låt din kreativitet 

skapa en personlig utemiljö. 

Lätt att lägga, 
passar vårt klimat.

Prisexempel: 
Bender Labyrint, antikgrå, 
210x140x50 mm, körbar:

143:- m2 (159:- m2)

BENDER 

mark- och mursten

rabatt på hela 

sortimentet!

GRUNDEN TILL ALLT…
Finja L-element används för nyproduktion av grunder till tex villor, garage och 

fritidshus. Monteras enkelt på en plan och komprimerad yta. Behöver ej stagas. 

Ytskikt: 7-10 mm fi berbetong. 

En stabil grundkonstruktion är förutsättningen för hela ditt projekt. 

Finja L-element garanterar att din byggnation hamnar på stadigt underlag!

Vi levererar också färdig betong till din grund. Kom in och låt oss ge dig en offert!

Finja L-element



Din lokala
musik-
affär!

EKEBYHOV |

Projekt har initierats av 
”Ungt entreprenörskap i 
Stockholmsregionen”. Syftet 
med projektet är att förbere-
da eleverna och utveckla dem 
inför de utmaningar som 
kommer i framtiden.  När 
eleverna lämnar grundskolan 
är tanken att de, genom arbe-
tet med entreprenörskap, ska 
ha utvecklat en inre drivkraft 
och kreativitet. 

 arbetar 
eleverna med olika teman 
under hela högstadiet. Temat 
”Starta eget” var avsett för 
hela högstadiet, men då näs-
tan alla nior valde temat, blev 
det bara de som har temat 
denna första gång. 

Inga-Lill Håkansson, rek-
tor på Ekebyhovskolan, har 
alltid varit intresserad av en-
treprenörskap.

– För ett par, tre år sedan 
utbildade vi personal på sko-
lan i entreprenörskap. Det är 
så viktigt att eleverna lär sig 
ta initiativ och våga tro på 
en idé och också att fullfölja 
den i en process från början 

till slut. Det är kunskap som 
man har väldigt stor nytta 
och glädje av när man kom-
mer ut i arbetslivet. Det man 
lär sig i skolan förankras ock-
så på ett annat sätt om man 
får göra verkliga projekt, sä-
ger Inga-Lill Håkansson.
Vladimir Arizcurinaga är lä-

rare på Ekebyhovskolan och 
en av de lärare som arbetar 
med temat ”Starta eget”. Han 
är i grunden ekonom och har 
tidigare undervisat i före-
tagsekonomi.

– Vi jobbar med temat 1,5 
timme per vecka. Vi följer 
ett program där man gör upp 

affärsidé, diskuterar om den 
håller och hur man mark-
nadsför. Vi hälsar också på 
hos olika företag, säger han.

 i ar-
betet är Ekerö Nyföretagar-
centrum som funnits i 15 år. 
De jobbar med kostnadsfri, 

konfidentiell och objektiv 
rådgivning till den som vill 
starta eget. Bo Öhlin från 
Nyföretagarcentrum är med 
på alla tematimmarna och 
tillför kunskap till eleverna.

– Det primära för det här 
temat är inte att de ska bli 
färdiga företagare, men att de 

ska få insikt i vad det innebär 
att starta och driva ett företag 
från A till Ö, säger Bo Öhlin. 
Olivia Thingvall är en av de 
elever som valt temat ”Starta 
eget”.

– Det är mer seriöst än de 
andra teman vi haft. 

Felix Karlsson, som också 
valt ”Starta eget”- temat, hål-
ler med:

– Det är mycket roligare 
att jobba med någonting 
som man själv är intresserad 
av. Om allt blir som jag vill, 
kommer jag bli egen före-
tagare, säger Felix Karlsson 
som under temat jobbar med 
idén om ett företag som pro-
ducerar musik. 

– Jag tror definitivt att det 
är flera som kommer att bli 
egna företagare. Tjejerna är 
så kreativa och killarna är all-
tid framåt och frågar mycket, 
säger Vladimir Arizcurinaga.

 kommer även in som 
obligatorium på gymnasie-
skolan och skrivs in som en 
del av examensmålen för den 
nya gymnasieskolan. Det 
kommer finnas som en valbar 
kurs på alla gymnasieskolor 
från hösten 2011.
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Mäklarhuset Ekerö  
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63

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

Är du nöjd med din bank?

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

2 586

UTGÅNGSPRIS: 1 975 000 kr
BOAREA: 95 kvm + 93 kvm
ADRESS

-

-

UTGÅNGSPRIS: 2 275 000 kr
BOAREA: 131 kvm + 12 kvm
ADRESS

UTGÅNGSPRIS: 3 480 000 kr
BOAREA: 143 kvm + 35 kvm
ADRESS

-

-
-

BESIKTIGAD

UTGÅNGSPRIS: 3 895 000 kr
BOAREA: 144 kvm + 35 kvm
ADRESS



 Foto: Ewa Linnros

Många ungdomar har egna band, 
men det är inte alltid lätt att 
hitta lokaler för att repa. Det var 
något som även Oscar Briland 
och Martin Rask hade problem 
med ända tills det att de startade 
föreningen Repet.

När skoldagen är slut och skym-
ningen faller blir det liv i Ekebyhov-
skolans källare. Här håller fören-
ingen ”Repet” till, en förening för 
ungdomsband på Mälaröarna.

Den här kvällen repar bandet 
”New Arrivals” där föreningens två 
grundare ingår, Oscar Briland och 
Martin Rask. När de var 17 respekti-
ve 16 år, hade de varsitt band. På väg 
hem från en fest 2005 pratade de om 
att det fanns så lite replokaler. 

– Så råkade vi gå förbi Ekebyhovs-
skolan och såg att källaren användes 
som förråd. Vi skickade en fråga till 
kommunen och presenterade vår 
idé om en förening. Vi visste att vi 
hade cirka 16 stycken som var in-
tresserade att vara med i föreningen, 
berättar Oscar.

Svaret kom förvånande snabbt 
från kommunen. Redan efter ett 
par dagar kom beskedet att de skulle 
kunna få använda källarlokalen och 
även få hjälp med det administrativa 
kring uppstarten av föreningen.

– Vi fick röja ut lokalerna själva, 
det var kommunens krav, säger Os-
car.

 ville de också köpa 
in instrument och fast utrustning 
till replokalen. Först ut på listan var 
ett elpiano. 

För att kunna köpa detta sökte 
de bidrag ur kommunens ”Stöd till 
ungdomars egna aktiviteter”. De 
fick 10 000 kronor och året därpå 
fick de lika mycket efter att ha läm-
nat in sin första verksamhetsberät-
telse.  

Inte nog med detta. Samma år, 
2007, fick de Ekerö kommuns och 
kulturnämndens ungdomsledarsti-

pendium 2007 för sina insatser att 
entusiasmera ungdomar att starta 
olika rockband i Ekerö kommun. 
Stipendiet var på totalt 15 000 kro-
nor. 

I motiveringen stod bland annat 
att ” Föreningen drivs på ett före-
dömligt sätt och Martin och Oscar 
är inspiration för andra ungdomar 
som tar egna initiativ och visar att 
det är möjligt att åstadkomma en ef-
tertraktad verksamhet.”

Nu har det gått fem år sedan ”städ-
dagen” då de röjde ut lokalen. Här-
inne är det ombonat med mjuka sof-
for längs väggarna.

– Den där är min gamla soffa, sä-
ger Martin och Oscar hakar snabbt 
på och pekar ut en annan soffa som 
kommer från honom.

Det känns att killarna har spelat 
ihop länge. De känner varandra väl 
och replikväxlingen är snabb och 
invand mellan dem. De kallar deras 
musikstil för alternativ rock.

– Vi skriver allt vårt material själ-
va, berättar Martin. 

 tycks inte vara en 
bristvara här och det ligger också 
mycket kreativt arbete bakom för-
eningsarbetet. Det krävs ekonomi 
för att hålla det hela igång. För att 
vara med i föreningen får man be-
tala en medlemsavgift som är 500 
kronor per år. 

– Som medlem har man tillgång 

till både lokal och utrustning. Vi har 
bra ekonomi i föreningen och har 
kunnat göra nyinvesteringar och 
har bra grejer. 90 procent av allt vi 
köpt kommer via medlemsavgifter. 
Alla banden är små studiecirklar 
som får en peng per studietimme. 
Vi samlar in allt i en pott för vi anser 
att vi kan använda pengarna bättre 
om vi är flera, säger Oscar.

För att vara med i föreningen 
ska man vara ett band på minst tre 
personer. Mer än hälften ska vara 
Ekeröungdomar. 

– Nu har vi tagit in band med lite 
fler personer utifrån, men det är de 
som åker ut först om det kommer ett 
band som har fler Ekeröungdomar. 
Idag är de 23 medlemmar. Målet är 
att fortsätta hålla uppe verksamhe-
ten och fortsätta förbättra lokalen 
och dess utrustning. 

 bandet New Arrivals 
kanske de just nu är på väg att bli 
nykomlingar med framgång i mu-
sikvärlden. De har haft en rad spel-
ningar och den 12 maj kommer de 
att ha en spelning på Debaser som är 
Sveriges största klubbscen för i för-
sta hand pop och rock. 

Självklart vill de ha framgång med 
sitt band, men alla är överens om att 
det är själva spelandet som är det 
viktigaste.

– Även om vi inte skulle slå ige-
nom kommer vi att fortsätta att 
spela, säger de nästan unisont och så 
drar de igång en låt.

Lokalen svänger och spelglädjen 
från dem och förmodligen fören-
ingens övriga medlemsband, har 
definitivt satt sin prägel på denna 
källarlokal som säkerligen inte såg 
mycket ut för världen innan Repet 
kom dit.

Foto: Ewa Linnros

TILL VÅRSTÄDNINGEN 
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www.husmanhagberg.se

Ekerö Väsby
Ett av områdets bästa lägen, tomt mot allmänning i syd. 
Fint skick, bra planl. Två badrum, bastu. Två uteplatser, inrett
förråd ger tonårsrum. Barnvänligt nära skola, dagis. 125 kvm.
Utgångspris: 2.250.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.
Adress: Senapsvägen 34  Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Närlunda Gård
Välbelägen, längst in på återvändsgata. Hörntomt med
gräns mot allmänning åt två håll. Äldre ytskikt. 120+34 kvm.
Utgångspris: 2.625.000 kr  Visas: Sön 9/5 12.30-13.15 & tis
11/5 18.15-18.45  Adress: Johan Moviks Väg 19 
Ekerö: 08-26 29 29  

Ekerö Sandudden 3:a 55+
Underbar vy mot Mälaren, rymlig balkong. Stora glasade
ytor, öppen trivsam planlösning. Fina materialval och bra skick.
Gångavstånd till strandpromenad, butik. Kan göras om till 4:a.
Utgångspris: 1.895.000 kr  Kvm: 78  Avgift: 4.697 kr
Adress: Mälarvyn 9  Ekerö 08-560 304 22   

Adelsö Stenby
Högt beläget, sjöglimt, närhet till färjeläget. Vackra ljusa
rum med äldre ytskikt. 175+50 kvm. Plan tomt 2.928 kvm.
Uthus 20 kvm. Ev. generationsboende. Odlingsmöjligheter.
Utgångspris: 2.475.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.
Adress: Brukskogsvägen 11  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Älby
Sjöutsikt från hus och tomt, sydläge vid Mälaren. Natur-
skönt, 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
Adress: Hagtornsvägen 20  Ekerö 08-560 304 22  

Adelsö Skogstorp
Rogivande läge, gångavstånd till Mälaren, öppen spis.
58 kvm, möjligt permanentboende. Vacker tomt 4.000 kvm.
Gäststuga med 4 bäddar, eget kök. Gräns mot  skog och äng.
Utgångspris: 1.495.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.
Adress: Skogstorps Tomtväg 4  Ekerö: 08-560 304 22 

Ekerö Helgö
Högt läge med underbar Mälarvy från hus och altan.    
Ca 100 kvm villa smakfullt renoverat till mycket fint skick.
Gästhus om 40 kvm. 2.500 kvm tomt. Bad/båtplats ca 100 m.
Utgångspris: 4.495.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.
Adress: Hästskon 18  Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Sånga Säby
Fridfullt idylliskt belägen villa ca 100 m från Mälaren.  
111 kvm med renoveringsbehov, tillfälle för den händige. Plan
tomt 2.509 kvm. Friggebod samt uthus. Båtplats möjlig. 
Utgångspris: 1.950.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.
Adress: Sånga-Säby 12  Ekerö 08-560 304 22 

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

Jungfrusundsdagen 29 maj
Välkommen till Ekerö  
och en familjedag på  
Jungfrusunds Marina.
Roliga och spännande aktiviteter för 
stora och små mellan kl 11.00 - 17.00. 
Restaurangen har öppet till kl 02.00  
och sommarpremiär för grillarna!

Invigning av nya mode- och inredningsbutiken Sjöboden · Prova Speed Cats, som gokart på vatten 
Loppmarknad för hela familjen · Testa City Sailings mini-Whitbread-båtar · Hoffman Circus spe-
lar live både under After Beach och på kvällens grillpremiär · Outletpriser hos Sjö & Snögaraget   
Med bil: Från Brommaplan förbi Drottningholm mot Ekerö C. Vid Ekerö C tag vänster mot färjeläget. 200 m innan färjeläget på vänster sida ligger Jungfrusunds Marina. Buss 303 
från Brommaplan via Tappström. Färja från Slagsta mot Ekerö. Självklart finns gästplatser för dig som kommer med egen båt. Mer info och bordsbokning på tel 08-560 35 000.



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

Vi söker nu en receptionist på heltid.

Lämplig bakgrund är någon ekonomisk 
utbildning. Engelskakunskaper är ett krav. 

Vi kan erbjuda Dig fortbildning och möjlig-
het till avancemang inom företaget. 

Tillträde 1 september.

Vår arbetsplats är belägen i Ekerö cen-
trum.

Ansökningshandlingar med meritförteck-
ning, löneanspråk och tidigaste tillträdes-
dag skickas till: 
Ekerö Redovisningsbyrå AB, 
Diana Larsson 
Box 2
178 21  EKERÖ

Telefon 560 397 00 eller 
diana.larsson@erb.se. 

Musiktävlingen riktar sig till 
unga musiker mellan 13 och 
19 år. De får framföra sina 
egna låtar i genrer allt ifrån 
pop, rap, visor till klassiskt. 
Den 10 april var det dags 

för Stockholms län att kora 
vilka som ska representera 
Stockholm på Riksfestivalen 
i Uddevalla i maj. I regel väljs 
en representant ut per län. 
Från Stockholm valdes två: 
Jenny Lysander från Ekerö 
och bandet Factory Brains.

Jenny Lysander har sjungit 
i hela sitt liv. Hon har gått 
musikklass sedan trean och 
går nu musikgymnasium i 
ettan.

– Jag anmälde mig lite på im-
puls. Det var mer på  skoj för 
att testa. Jag hade inte fram-
fört mina egna låtar förut, sä-
ger Jenny Lysander.

 Jenny Lysander vann del-
finalen med motiveringen: 
”Med ett eget uttryck och 
språk, förankrat i amerikansk 
singer-songwriter tradition, 
förs det svenska visarvet vi-
dare in i framtiden”. 

Tillsammans med ett tju-

gotal unga musiker från de 
andra länen i Sverige deltar 
hon i Riksfestivalen. Den 
pågår under tre dagar och då 
sker också finalen, där delta-
garna kan vinna priser i olika 
kategorier. 

– Den häftigaste vinsten är 
nog en Afrikaturné, berättar 
Jenny Lysander.

Det är inte första gången 
som Stämskruvarna spelar 
på hemmaplan. Gruppen 
där alla medlemmar kom-
mer från Mälaröarna har fått 
taket att lyfta både på Ekeby-
hovs slott, på äldreboenden 
och andra platser i kommu-
nen. Gruppen startades för 
ungefär tio år sedan av Totte 
Johansson och har idag nio 
medlemmar.

I Stämskruvarna samsas 
dragspel, fiol och kontrabas 
med den mer udda nyckel-
harpan. Ett instrument som 
har en lång historia.

– Nyckelharpor fanns re-
dan på 1300-talet. Ursprung-
ligen var det en enklare vari-

ant som fanns ute i Europa, 
men sin nuvarande form fick 
den i Uppland några hundra 
år senare, berättar Anita 
Tennfors, ledare för gruppen.

Hon och många av de an-
dra deltagarna är pensionärer 
som har folkmusiken som ett 
intresse och de flesta spelar 
även andra instrument än 
nyckelharpa. En gång i veck-
an träffas de och repeterar.

– Till den här spelningen 
blir vi tyvärr ett bantat gäng 
eftersom flera av de ordinarie 
medlemmarna är bortresta 
denna helg, men vi spelar 
ändå och tar hjälp från några 
ur Ö-laget, säger Anita Tenn-
fors.

Hon lovar traditionella 
nyckelharpslåtar och en del 
skrivna för fiol. Det blir både 
schottis, hambo och polka 
som kanske kan locka till 
spontandans i slottets salar.

En utbyggnad av särskilda 
boenden i Ekerö kommun gör 
att vi nu söker 3 st 

Nattsjuk-
sköterskor
Upplysningar lämnas av sektionschef 
Barbro Bergman, Ekgårdens växel 
tfn 564 109 00 eller mail 
barbro.bergman@ekero.se
Tjänsten söks via 
www.offentligajbb.se

Närlunda Schakt & Transport AB 
söker 

anläggningsarbetare/rörläggare

Om du har erfarenhet, kan arbeta självständigt, 
har körkort och vill arbeta på Mälaröarna  

ska du absolut ringa Gia på tel 08-560 341 12. 
Vi har kollektivavtal.

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
tisdag den 25 maj, kl.18.00.  
Sammanträdet inleds med  
allmänhetens frågestund. 

Varmt välkommen!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 
Handlingarna finns på www.ekero.se/kf samt 
i kommunhusets reception.
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www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00 ●  Skå industriby

SVENSKA VÄRMEPUMP 
FÖRENINGEN

Bli en nöjd 
IVT kund du också

Ledande i Europa 
Alltid den senaste spetstekniken 

Komplett program 
Exakt rätt värmepump för ditt hus 

Certifierade återförsäljare 
Specialutbildade på värmepumpar av IVT 

Trygga försäkringar 
Tio års kompressorförsäkring på alla 

modeller för privatkunder 

Lång erfarenhet 
Över 300.000 värmepumpar redan 

installerade i svenska hem 

Bra för miljön
 Enda företaget med 

Svanenmärkt värmepump 

Nöjd-Kund-Garanti 
Fördelar och trygghet även 

långt efter köpet 
 

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

www.ivt.se 

NYHET!
Marqués de Cáceres Rosado

– Många tror att rosévin är en blandning av rött och vitt vin. Så är det vanligtvis 
inte alls – ett bra rosévin görs oftast av enbart blå druvor. Men till skillnad från när 
man gör rött vin, låter man skalen bara vara med i jäsningen under något dygn 
– sen silar man bort dem, säger Arne Skog, vd och ägare av Domaine Wines och 
även Ekeröbo sedan 1994. 

– Roséviner är väldigt allround och passar bra både i väntan på den perfekta glöden 
och till den färdiga maten. Vårnyheten Marqués de Cáceres Rosado kan du servera 
svalt som fördrink, till buffén eller till den grillade kycklingen med en god sallad. 
Eller varför inte till en bit grillad eller rökt lax? Är du mer sugen på att grilla en biff 
eller kanske lite lammstek i skivor? Då passar den röda riojan Marqués de Cáceres 
Crianza väldigt bra. Vill du ha ett lite kryddigare rödvin är Santa Ines Reserva ett 
fylligt och smakrikt val som funkar bra även till en grillad karré eller kryddig korv, 
avslutar Arne.  

Alkoholkonsumtion under graviditeten 
kan skada barnet.

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

2008 Santa Ines Reserva Cabernet/Carmenère. Pris: 199 kr.  Varunr : 6283. 14% vol.

2006 Marqués de Cáceres Crianza. Pris: 94 kr.  Varunr : 2734. 13% vol.

2009 Marqués de Cáceres Rosado. Pris: 75 kr.  Varunr : 2755. 13,5% vol.

SAMTLIGA VINER FINNS PÅ SYSTEMBOLAGET PÅ EKERÖ

Viner som passar 
både före och till 
den grillade maten. 

  
TV4 Nyhetsmorgon 9 april 2010
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Björn Bernström är medlem 
i Nordiska Akvarellsällska-
pet och har en lång rad sepa-
ratutställningar bakom sig. 
Utställningen på Hantverks-
stallet omfattar bland annat 
en rad motiv av Mälaröbus-
skurer. Ett motiv som regel-
bundet återkommer. Ensliga, 
allena vid vägkanten i sin 
karaktäristiska blå kulör. Ver-
nissage 22 maj.                             ®

Anders Höök får sin inspi-
ration främst från naturen, 
musiken, sina sinnesupp-
levelser och känslor. Han är 
från början agronom, men 
drabbades av en hjärnblöd-
ning 2003 och förtidspensio-
nerades. 

– Att satsa på konsten har 
inte varit särskilt modigt 
men underbart och livsnöd-
vändigt, säger Anders Höök 
som har vernissage 15 maj.   ®                                                                 



Fin tvåplansvilla med stor altan i sydvästläge! Här finns fyra 
sovrum, ett rymligt kök, två badrum (varav ett med bastu) 
och vardagsrum med braskamin. Rymligt garage om ca 25 
kvm.  Tomt med gräsmatta, fruktträd, trädgårdsland och 
växthus. Avskilt och lugnt men med väldigt centralt läge!

Pris: 4 095 000 kr Yta: 154 + 10kvm Visning: söndag 16/5 
kl 12:00-13:30 & måndag 17/5 kl 18:30-19:30

26  öarna runt | 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Bredband, 
är det något 

för mig?

Köpa dator 
med

 installation?

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Vi har utökat 
I dag kan vi erbjuda: 

Miljöbilar, Storbil 6 pass, 
Minibuss 8 pass, Rullstolsbuss, Budbilar, 

Bil med bilbarnstol för alla åldrar

Hem till Ekerö 
15 % billigare taxa
Vi kör hem era ungdomar tryggt och säkert 
Fasta budpriser från Tappström/Träkvista

 inom Stockholms tullar



Du ska nog inte tala i din mobil när du kör buss, säger 
jag vänligt till bussföraren. Han har varit upptagen av 
ett privatsamtal ända från Drottningholm och nu har 
det gått tjugo minuter. Samtalet handlar om förarens 

skatteproblem. Kanske han äntligen fick tag i någon på Skattever-
ket. Det var ju tur för honom, men otur för oss passagerare. Att åka 
buss är inte längre säkert. En förare som rattar med en hand och 
ibland måste korsa armarna för att nå instrumentbrädan är inte att 
lita på.  Jag får ett snäsigt svar trots att SL inte tillåter privata samtal. 

Många passagerare har haft liknande upplevelser. Som den om 
chauffören som var tvungen att styra med knäna därför att han 
hade mobilen i enda handen och måste justera förarstolen med 
den andra. Att han sedan fortsatte att prata i mobilen hela vägen 
från Brommaplan till Träkvista gör ju inte saken bättre. Måste vi 
passagerare finna oss i det här? Såklart inte.

Som förare av en fullsatt buss har man ansvar för omkring 60 
personers liv. Men ansvaret är 
stort för alla som ger sig ut i tra-
fiken; privatbilister, taxiförare 
och andra yrkesförare. Var går 
gränsen mellan den personliga 
friheten och ansvaret för andras 
liv?

Folkpartiet lade hösten 
2009 en motion i riksdagen 
med förslag till ett lagförbud – 
förbud mot att tala, sms:a eller 
läsa av sin mobil under körning. 
Motionen blev nyligen avslagen 
trots att det finns ett stort stöd 

bland allmänheten. 76 procent av de tillfrågade i en SIFO under-
sökning hösten 2009 insåg behovet av lagstiftning.

Du som läser det här kanske tycker att jag överdriver. Men 
så här är det; i Sverige dör varje år 20-25 personer, i USA räknar 
man med att åtta av tio bilolyckor beror på att föraren är distra-
herad av mobilen eller någon annan teknisk pryl, i Frankrike dör 
flera hundra personer varje år på grund av mobilsnackandet vid 
bilkörning. Risken för en krock är 23 gånger större om man sms:ar 
samtidigt och försöker ratta bilen. 93 procent av alla olyckor där 
bilar blir påkörda bakifrån har sin grund i att föraren tittar bort 
några sekunder.

Jag vill färdas tryggt och säkert i trafiken. Därför känns det bra 
att vi har nolltolerans när det gäller att köra bil onykter. När vi nu 
vet att det är lika farligt att fnula med sin mobil under körning, ja 
det behövs väl inga ytterliga diskussioner?

Mobilen är ett utmärkt redskap i vardagen men den ska använ-
das med förstånd. Så länge vi inte har klara regler för användandet i 
trafiken så kommer vi att få se onödiga olyckor.

De som sysslar med trafiksäkerhet räknar kallt med att döds-
olyckor på grund av mobilen är oundvikliga (!).

Att lagreglera något som rör den personliga sfären är inte lätt. 
Därför bör vi alla hjälpas åt och skapa en bred debatt. Svåra frågor 
ska inte sopas under mattan. Och ansvaret ligger på dig och mig 
och inte minst på bussförarna. Med risk för att bli avslängd ur bus-
sen (det hände faktiskt häromdagen på buss 342) så fortsätter jag 
att reagera på obetänksamma bussförare.
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Tre byggklara lantligt belägna villatomter  
ca 1556, 1619 och 1821 kvm. Detaljplanelagda 
naturträdgårdstomter förberedda för kom. 
VA, ca 35 km från Brommaplan. Byggrätt 
250 kvm. Nära buss, affär och bad. 

pris: 940 000 – 1 060 000:-/ bud
mäklare: Jerker Laufors, 0771-22 00 44

Tag höger ca 100 meter efter Konsum, 
Kungsberga, skyltat.

www.skogssallskapet.se

Kungsberga Färingsö

Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Ring Lena Holst 070-582 41 32 
eller Stig Marklund 070-672 4141

 
Kom gärna till vårt möte 

söndagen den 13 juni
kl 14.00-17.00
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Någonting bra utav Seaside
På Ekerö idag är det inte alltid 
lätt att vara ungdom. Det har 
vi kommit fram till. Det finns 
inte så mycket att göra på helger 
och fritid; man kan uppleva det 
som lite svårt att aktivera sig 
om man inte har ett intresse för 
idrott i vår vackra kommun. Vi i 
Festivalverket ser det här som ett 
problem. Ett problem som vi vill 
lösa.

Vi jobbar dag efter dag med att för-
söka göra Ekerö till en roligare och 
bättre plats att bo, leva och vistas på 
för ungdomar. Vi arrangerar en årlig 
festival, Katapult, och så fort ekono-
min tillåter även klubbkvällar med 

etablerade, större musikakter varvat 
med ”up-coming” och lokala akter. 

Vi har sett en svårighet i vår verk-
samhet; det finns idag väldigt få 
självklara lokaler i kommunen för 
konserter, kultur, äldre- och ung-
domsverksamhet. Vi ser ett stort 
behov av en mötesplats där unga kan 
möta kultur, skaparglädje och demo-
krati, men inte bara det, utan också 
förutsättningslöshet i vistelsen. Man 
får komma dit och göra det man 
känner för. En plats som kokar av 
möjligheter, som finns kvar, när väl 
lusten att göra något kommer. Med 
”något” menar vi kanske att starta en 
förening, som vi gjorde, eller att ställa 
ut sina fotografier, ja, endast lokalens 

väggar sätter gränserna.
Vi ser ett gyllene tillfälle för kom-

munen att göra deras ungdomar en 
stor tjänst och ge dem den levande 
mötesplats som vi alla saknar. 

”Hur?” kanske ni tänker.  Jo, 
genom att låta oss ta hand om 
båten Seaside som kantrat i 
Tappströmskanalen. Om man med 
gemensam kraft ställer fartyget upp, 
ordnar till det invändigt, reparerar 
och sätter fast fartyget i kajen på 
lämplig plats så har man plötsligt en 
ungdomssatsning från kommunens 
sida som heter duga, utan att det 
kostat alls så mycket som det skulle 
kosta att uppföra en ny byggnad. Och 
dessutom i ett centralt läge!

Driften och förvaltningen av båten 
skulle kunna skötas kooperativt 
genom föreningssamarbeten med 
hjälp av Ekerö kommun. Som sagt så 
ser vi gärna att inte bara ungdomar 
skulle nyttja lokalen, utan också 
äldre, som en generationsöverskri-
dande mötesplats.

Vi i Festivalverket tror mycket på 
den här idén och är beredda att jobba 
stenhårt för att få den att fungera. Det 
här kan verkligen vara en lösning för 
framtiden, för unga, för gamla, för 
alla!

¢¢¢¢ 
Clarry Björk föreslår i MN 26 
april att ett äldreboende ska 
byggas på Adelsö så att äldre 
Adelsöbor ska få bo kvar i 
sin hembygd. Jag tycker att 
det är en god tanke. Ett av 
socialnämndens mål är just 
att Ekeröbor ska ha möj-
lighet att bo kvar hemma. 
Jag håller också med om 
att hemtjänsten gör ett 
mycket bra arbete i Ekerö. 
Det är också socialstyrelsens 
bedömning, som anser att 
Ekerös hemtjänst är bäst i 
länet. 

Men för många kommer 
den dagen då hemtjänsten 
inte räcker, utan man flyttar 
till ett äldreboende. Clarry 
Björk skriver fint om hur 
ett äldreboende på Adelsö 
skulle underlätta för den 
gamla att umgås med sina 
vänner, om närheten till 
kyrkan och prästen – alla de 
bekanta sakerna som finns 
i omgivningarna där man 
har bott i många år. Men 
beträffande möjligheterna 
att bygga ett äldreboende 
på Adelsö finns det några 
frågor som man kan fundera 
över. 

Den första frågan är hur 
många Adelsöbor som har 
behov av särskilt boende? 
Om Adelsö har samma 
andel i äldreboende som 
hela Ekerö kommun, blir 
det sju personer. Det här är 
naturligtvis ett antal som 
varierar över åren, men sju 
personer är det ungefärliga 
behovet. 

Den andra frågan är hur 
litet kan ett äldreboende 
vara? Den minsta storleken 
ges dels av driftekonomi 
– vi ska hushålla med skat-
temedlen. Men storleken 
ges också av minsta lämp-

liga storlek på en personal-
grupp. Här är både kvalitet 
i omsorgen och säkerhet 
i vården av betydelse. Jag 
känner inte till någon som 
planerar för äldreboen-
den med färre än cirka 30 
boende. Kvaliteten, säker-
heten och ekonomin är 
avgörande för storleken. 

Min slutsats är att det 
saknas förutsättningar för 
att uppföra äldreboende på 
Adelsö. Däremot kan jag 
lova att – om alliansen får 
fortsatt förtroende i hös-
tens val – både Adelsöbor 
och alla andra Ekeröbor 

kommer att kunna välja sär-
skilt boende. Man kommer 
inte att ”bli placerad”, utan 
få möjlighet att själv välja 
boende när biståndsbeslutet 
är fattat. Clarry Björk kan 
också känna sig trygg med 
att den valfrihet som kom-
munen erbjuder är mellan 
tre bra alternativ. Ekerös 
äldreboenden får, liksom 
hemtjänsten, mycket bra 
betyg av socialstyrelsen – 
delad första plats i länet. 

ty
ck

!

Vi utför även batteribyte!

Ekerö Kemtvätt
Skomakeri - Skrädderi - Kemtvätt

Ekerö Centrum. Tel. 560 344 15

20-årsjubileum

20 % PÅ ALLT
Skrädderi, Kemtvätt, Skomakeri, 

Väskor, Batterier, Klockor, 
Sytråd m.m, m.m

Välkomna! Gäller vecka 8 & 9

kommunhusets reception.

Information om 
Centrumplanering
 
kl 19.00
 
STENHAMRA 
1 juni i Uppgårdskolan

EKERÖ 
15 juni i Erskinesalen
 
Kommunstyrelsen

Välkommen till

LOPPMARKNAD
på Skå flygfält

LÖR/SÖN 29  & 30 maj kl 11-14
(Följ pilarna)

Nettobehållningen går till 
Färingsö Lions hjälpverksamheter

Passa även på att anmäla dina utstädade 
marknadsprylar till Lions 070-224 78 66, 

070-516 71 25, 070-594 15 54 så hämtar vi efter 
överenskommelse fram till marknadsdagen.

Hjärtligt tack till alla givare!

Dip. MassageterapeutDip. Massageterapeut
Carina EldhCarina Eldh



Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

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

Ta grönt kort 2010 
på Troxhammar GK

I kursen ingår: 
● Fritt spel på Troxhammar GKs 5-hålsbana under 2010
● 10 timmar praktisk golfutbildning 
● 2 timmar golf teori
● Kurslitteratur  
● Lån av utrustning
Pris vuxen 1995 kronor. Juniorpris 1495 kronor

 

Kom igång kurs 2010
Få en bra start på säsongen! 

Gå en 2-timmars kurs med en pro i grupp.
Kursen tar upp sving, chip och putt.

Max 8 deltagare per kurs. 
Pris 350 kronor

Mer info hittar du på troxhammargk.se
 Anmälan på: telefon 08-564 206 00 
Email: jessica.krantz@troxhammargk.se
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I slutet av april läggs grunden 
till det första av sammanlagt 
32 kedjehus i Träkvista. Den 
första etappen om nio hus, 
beräknas vara inflyttnings-
klara till hösten. Husen 
kommer i färdiga block och 
alla blir i 1 ½-plan av trä. 
Bottenplan färdigställs från 
början med tre rum och kök, 
badrum samt tvättrum med 
tvättho, tvättbänk och plats 
för tvättmaskin.

Köket blir ”modernt” 
utrustat med dubbel kylen-
het med till hälften skaf-
feritemperatur, till andra 
hälften reglerbar kylskåp-
skyla. Vardagsrummet har 
parkettgolv, övriga rum och 
köket linoleum. Badrums-
golvet förses med helklistrad 
plastmatta och väggarna 
med plastlaminat. Husen är 
källarlösa. Mellan dem finns 
förrådsrum samt en gara-
geplatta med takskydd, där 
ägaren har möjlighet att själv 
färdigställa varmgarage.

Tomtstorleken är cirka 
400 kvm och priset inklu-
sive omsättningsskatt beräk-

nas till 75 000 kronor.
Medan nyproduktionen 

av hus är i full gång planeras 
även andra lokaliteter, eller 
åtminstone en förflyttning 
som kräver nya lokaler. Det 
är länsstyrelsen som “i kraft 
av sin myndighet bestämt att 
den utdömda polisarresten 
i Drottningholm ska vara 
ersatt med en ny till den 1 ja-
nuari 1962. Därmed 
basta.” 

Man 
anser sig inte kunna 

ta hänsyn till sakskälen 
för en förnyad dispens för 
flytten till 1964, utan säger 
kort och gott att den nya ar-
resten ska ligga i Tappström. 
Skälen för dispens av flytten, 
handlar bland annat om att 
området för de kommunala 
byggnaderna på Tappström 
ännu inte är planerat. Fären-
tuna polisförbund har därför 
tvingats gå till kungs. Man 
har tre veckors överklag-
ningstid på sig mot länssty-
relsens beslut. Klagomur är 
i ett fall som detta inrikes-
ministeriet, fullmäktiges 
ordförande, agronom Åke 
Nyhlén säger:

– Ärendet är inte av sådan 
betydenhet att vi tog fram 
bästa kläderna för en per-
sonlig uppvaktning, vi nöjde 

oss med ett överklagande 
per brev och betalt svar. 
Polisförbundet har gjort allt 
vad som göras kan åt polisar-
resten i Drottningholm, men 
det finns ingen möjlighet att 
i dessa utrymmen åstad-
komma ett förvaringsrum av 
den standard, som Kung-
liga byggnadsstyrelsen och 
Kungliga fångvårdsstyrelsen 
i detalj har bestämt. Sålunda 
ska till arrestens trevnad 
bland annat finnas tvättställ. 
Saken gäller alltså inte po-
lisens försvårade arbetsför-
hållanden i lokaliteter utan 
förhörsrum.

Med eller utan förhörsrum 
så har Mälaröpolisen fullt 
upp. De sätter fast en man 
från Svartsjölandet, som 
gjort sig skyldig till försäk-
ringsbedrägeri. Han har själv 
kört sin personbil i diket 
men anmält den som stulen 
och fått den reparerad på för-
säkringsbolagets bekostnad. 
Reparationen går på 1500 
kronor.

En annan bil hamnar i ett 
dike på Lovön efter att en 
17-årig yngling, som utan 
löfte tagit sin fars bil har 
”nöjeskört i hög hastighet”. 
”Befolkningen i Hogsta 
och Rörby har även tidigare 
oroats av dylika vansinnes-
körningar.”

Catering - Fester - Bröllop - mm

Vi serverar Dagens lunch 
alla dagar 11-15 från 70 kr 

inkl. smör, bröd, salladsbuffé, dryck och kaffe
 

Kom och prova vår Brunch 
på söndagar 11-15 endast 95 kr

 
Vi har även à la carte, smörgåsar, fika och barnmeny

 
Morsdagsmeny 

söndagen den 30 maj från kl 15
Färsk vit sparris med löjromssås 

Ångkokt hälleflundra med färska räkor och pepparrot 
samt kokt färsk potatis

Mörk chokladmousse med färska bär och vispgrädde
 350 kr 

 
Ring för bordsbeställning 08-560 248 07

 
Gå även in på vår hemsida www.matmacken.se



Bilskadereparationer
Framvagnsinställningar

Bilglas  •  Lackering
Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag

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

Lackförsegling  •  AC-service

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

AC - service

Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med flera års erfarenhet

Vårt arbete

-kundens

trygghet

F-skatt innehas               För referenser, gå in på: 

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

Utnyttja rotavdraget och få
tillbaka upp till 100 000 kronor!

¢¢¢¢ 

¢¢¢¢ 

SIMNING |

Simframgångar
Ekerö IK:s unga underhöll i Globen

HOCKEY |

®

Foto: Peter Holm
Foto:Thomas Fankl

Mälarökillar vann meriterande guld 

HOCKEY |

® Foto:Staffan von Zeipel

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!

30  sporten | 
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www.malaro.com/mn
www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!



32   familj | 

Mona Wiklund Cederborg

 alfa   
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

              
           

Auktoriserad av SBF

Ny adress

Vår älskade glada Mamma, 
Farmor, Mormor, Svärmor

Metta 
Samuelsson

F.Krok

*  27 april 1920 i Lysekil
 ✝ 29 april 2010 i Ekerö

Älskad
Saknad

HENRIK och BIRGITTA
Emma-Johanna

MARIE och PER-OLOF
Louise  Axel
ELISABETH

Teresa  Balder  Matilda
________________________  

Begravningen äger rum 
torsdagen den 20 maj 

kl 14.00 i Färentuna kyrka. 
Därefter inbjudes till 

minnesstund. Osa till Beck-
man Begravningsbyrå tel 

08-644 98 70 senast 17 maj.

Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna 
Familjerätt och Arvsrätt

Alltid gratis rådgivning
08-410 200 42

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

Däckspecialisten!
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

malaro.com

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

¢
 

¢ 

BILAR KÖPES
Från 10.000:- Till 100.000:-

Vard 10-18, Lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

STENHAMRA-TV
Montering av
TV-antenner

Service 
& Försäljning

Tel: 560 401 53
Mobil: 070-594 31 69

stenhamratv@telia.com

MÅNDAG 10 MAJ 
FÄRENTUNA  
FÖRSAMLINGSHEM 
Kl. 12  Sopplunch 
Kl. 19 Arbetsgruppen 

TORSDAG 13 MAJ 
FÄRENTUNA KYRKA 
Kl. 7 Vid korset. Otta 
SÅNGA KYRKA 
Vid klockstapeln  
Kl. 8.30  Otta 
Gunvor Johnsson 
Färingsö Kyrkokör 
Meddtag kaffekorg 

SÖNDAG 16 MAJ 
SÅNGA KYRKA 
Kl. 11 Högmässogtj. 
Eva Sjöström 

SÖNDAG 23 MAJ 
HILLESHÖGS KYRKA 
Kl. 11 Högmässogtj. 
Eva Sjöström 
Färingsö Kyrkokör 

SÖNDAG 30 MAJ 
SKÅ KYRKA 
Kl. 11 Högmässogtj. 
Gunvor Johnsson 

 
 

www.svenskakyrkan.se/faringso 

 
                       

 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Utveckla 
nya 

system

Lokal i Ekerö Centrum uthyres!

För mer info ring 560 355 00

UTHYRES
Båtplats uthyres 
Ekerö båtklubb 

(nedanför Sandud-
den). Bra bred plats 
med segelbåtsdjup. 

1500 kr. 
0708-42 30 96.

 mörtsdnaS niraK



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

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

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

 | service för dig!  33
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Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ ¢¢ 

¢¢ 

Service  l  Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

¢¢ 

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

 

Brandskyddsbutiken 
08 - 560 354 09 

Köp ditt brandskydd på nätet 
 

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik 

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

Trädbeskäring, staketuppsättning,
slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

ning mm. Fastighetsarbeten, 
rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

murar och plattsättning.
Boka tid för vassklippning!

Telefon: 0706-53 04 70
Innehar F-skattsedel  

¢¢ 
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Roger Sjögren 070-717 79 49

Växel: 08-462 21 50

Nu på Ekerö!



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

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

Linjetrafik, skolbuss samt turist-
& beställningstrafik. 

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

Hör av dig till Johnny för mer info.

www.miljobuss.se
Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag 

med miljön i tanken!

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR

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

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ l
 
WWW.WMRMASKIN.SE

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

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

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

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

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

  

Målar
Bygger
Stensätter

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

info@optimusprojekt.com   

www.optimusprojekt.com

    

KÖRKORT
Körlektioner 
Intensivkurser
Handledarkurser
Riskutbildning 1

Receptionen öppen: 
måndag-torsdag kl 10-18, fredag kl 10-14 

Jungfrusundsvägen 2, 
Träkvista 

 Telefon:  560 355 01  
Öppet: måndag-fredag 

10-18, lördag 10-14

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

Vår-
nytt!
Serier med Provence, 
Notre Dame, 
Regatta, 
Grand Design m.fl.

En anmälan inkommer till 
polisen om att det skett ett försök till 
stöld genom ett krossat fönster i en sjö-
bod i Närlunda.

Rastaholm.

Munsö.
Drottningholm 

-

Helgö.

Tappström

Fären-
tunavägen resultera i att polisen drar in 
körkortet för föraren.

Stenhamra upp-
-

-
brand utanför Ekerö kommunhus.

-
Stenhamra.

Ekerö centrum eldar en grupp ung-

spridning till en garagelänga.

Ekerö.
Skå 

Rastaholms

stulna.
Träkvista utsätts för 

smitning.

Ett släp som stulits 2009 i 
Stenhamra.

Lovö kyrkallé 
-

polis kallas till platsen för att reda ut si-
tuationen. 

-
kar i Knalleborg

Mälaröarna

Ekebyhov blir en moped stulen.
Drottningholms-

parken

Ekerövägen. 
-
-

sen.

Ekerö.
Svartsjö 

därför.

Ekerö-
vägen.

Lovön.
Ekerö sprider sig 

Svartsjö resul-

-
sonskador.

Kärsön -
der stulen ur en bil.

Träkvista.

Skå
brandpersonalens ankomst är branden 

Knalleborgs 
förskola.

bil i Väsby.

Drott-
ningholm

En mobiltelefon blir stulen 
Träkvistaskolan.

Tappströmsskolan blir en 

polisen.
Ekerö centrum.

Mun-
sö.

Svartsjö utsätts för in-

Skå
till sjöpolisen.

Ekerö centrum
som passagerare.

Ekerövägen

ombord.
Ekerö centrum drar ett ungdoms-

-
sen talar dem tillrätta.

Stenhamra.

Sea Side.

Tappström stjäls en front till en bilste-

En anmälan inkommer till po-
-

 Ekerö båklubb.

34  larmet går | 
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WWW.SVENSKFAST.SE

7 rok, 171 + 48 kvm

Sjöutsikt o soligt läge Stilfullt renoverat Bra skick o öppen planlösning Båtplats Stort altandäck o pool

9 rok, 185 + 100 kvm

5-6 sovr Sep tonårsdel/kontor Stor trädgård + skogstomt

3 rok, 56 kvm

Nyrenoverat Permanentavlopp Lantligt Vacker omgivning

7 rok, 153 kvm 4 rok, 122 kvm 2 rok, 65 kvm5 rok, 99 kvm

villatomt



WWW.SVENSKFAST.SE

160 kvm

Gård/sjöställe Vidsträckt sjöutsikt Villa, lada o uthus Söderläge Renoveringsbehov

5 rok, 80 kvm

Välskött Vackert lantligt Stor tomt Värmepump Garage

5 rok, 111 kvm

Solig hörntomt Nära skola Gångavstånd till centrum

3 rok, 79 kvm 2 rok, 61 kvm villatomtvillatomt
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