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Dags att deklarera!

 nyheterMÄLARÖARNAS

Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

Mors dag 30/5 kl 13-21 

Uppvakta världens bästa mamma med 
en helgmiddag med utsikt! 

Boka bord i tid. Se vidare sid 8

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

Sommar + Linser 
= sant

Med kvalitetsglas från Kaffet 
är alltid på!

�

Hos oss 
hittar du alla 
linsmärken. 

Priser som på 
nätet!?

Varmt och 
jobbigt med 
glasögon!

Gäller t.o.m. 31 juli.
Kan ej kombinera med andra 
rabatter.

30 par engångslinser 
+ undersökning

���UTSTÄLLNINGAR

Blomsterutställning 
Drottningholms slotts-
förvaltning arrangerar ett 
blomsterflor med 120 olika 
sorters penséer på Kina 
slotts galleritrappor och 
gårdsplan. Fritt inträde. Till 
och med den 6 juni, Kina 
slott, Drottningholm.

Ekebyhovs slott
”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
Björn Bernström – akvarel-
ler, till och med 6 juni. Öppet 
tisdag-söndag kl 11-17, mån-
dagar stängt, Hantverksstal-
let, Jungfrusunds marina.

���EVENEMANG

Melodifestival
Mälaröarnas egen melodi-
festival. En show med glitter, 
ballonger och nyskrivna 
låtar. Föreställningen är gra-
tis. 28 maj kl 19 och 29 maj 

kl 16, Erskinesalen, Ekerö C. 
Arr: Skråme, en grupp inom 
Mälaröarnas Musikteater.

Konsert
”Färgstarka sånger från när 
och fjärran”. Konsert med 
Mälaröarnas kammarkör, 
dirigent Michal Hájek. 28 
maj kl 19, Stenhamraskolans 
matsal. 

Eldgarnsö
Vandring i naturreservatet 
Eldgarnsö längst ut på 
Färingsö. Under våren är 
ädellövskogen välbesökt av 
sångfåglar. Turen runt ön är 
cirka sex kilometer, tag med 
fika. Ledare Mikael Neder-
man. 29 maj, samling kl 6 på 
reservatsparkeringen strax 
efter bron. 

Byloppis
Loppmarknad intill vägen. 
29 maj kl 11-15, Stavsborg, 
Färentuna. Arr: ”Stavsbor-
garna.”

Jungfrusundsdagen
Nöje för hela familjen med 
loppis och många aktivite-
ter. Kl 13: ”Sjöräddningen” 
show. Kl 15: Bandet Hoffman 
Cirkus spelar live. 29 maj kl 
11-17, Jungfrusunds marina. 

Ekebyhovs slott
29 maj kl 14: Tal av rikspoliti-
ker, utdelning av vitsippepri-
set. Musikunderhållning av 
Malin och Siwert Åkerljung. 
Kaféansvarig: Kristdemo-
kraterna. 

30 maj kl 13: Stadsheral-
dikern Henrik Klackenberg 
berättar om Kungliga 
bröllopsmonogram, kom-
munvapen och företagslog-
gar. Kl 14: Strängorkestern 
Claes Keisu sjunger egna 
visor till ackompanjemang 
av olika stränginstrument. 
Kaféansvarig: Folkpartiet 
liberalerna. 

Vårkonsert
Akademiska kören sjunger 
Alfvén, Taube, Olsson, 
Schütz och folkliga koraler 
under ledning av Håkan 
Sund. 30 maj kl 18, Mälarö-
kyrkan, Ekerö C.

Kulturfest
Kulturkalas för hela familjen. 
Ekerö Kultur bjuder på 
konserter, prova på: teater, 
stråk- och blåsinstrument. 
Pyssel och mycket annat. 
5 juni kl 12-16, Ekebyhovs 
slott.

Nationaldagsfirande
Musikupplevelser med 
bland annat folkmusik-
gruppen Väsen, trumen-
semblen Harlequin Drum 
Group, elever och 
lärare från Ekerö Kultur-
skola och nationaldagskon-
sertens egen barnkör. 
6 juni, start kl 11 vid Drott-
ningholms slottskapell.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

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

Utgångspris 4 275 000:-
6 rok, boyta 156 kvm och biyta 28 kvm
Adress: Klubbstigen 8, byggår 2005
Söndag 23/5 kl 12.15-13.15

Mycket smakfullt Rörvikshus med härliga säll-
skapsutrymmen, 4 sovrum, inglasat uterum och
isolerat garage. Bergvärme. Härligt trädäck runt
huset! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2224.

Färingsö Stenhamra

Utgångspris 5 800 000:-
2 rok
Boyta 35 kvm
Tomt 4 800 kvm Sjötomt
Byggt 1937

Adress: Fantholmsvägen 37
Visas sön 23/5 14.00-15.00
och mån 24/5 19.00-19.30
Sms:a: FB 1071-2296 till 72456 för beskrivning

En mycket attraktiv sjötomt med eget vatten. Idag bebyggd med ett fint litet fritidshus. Detaljplan för
området medger huvudbyggnad om högst 250 kvm, varav uthus/sjöbod och garage får uppta högst 60
kvm. Kommunalt VA vid tomtgräns. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2296.

Ekerö Träkvista - Sjötomt!

Utgångspris 3 975 000:-
Boyta 103 kvm, avgift 5.770:-/mån
Adress: Kapplandsvägen 6, Våning 16
Visas sön 23/5 14.30-15.30
och mån 24/5 17.30-18.00

Äntligen! Unik 4:a & gavellägenhet av absolut
toppklass. Inglasad balkong om 16 kvm med
utsikt ! Tel: 08-505 377 06. Webbnr: 1070-8522.

4:a Bromma Brommaplan

Utgångspris 6 500 000:-
9 rok, varav 3-6 sovrum
Boyta 302 kvm, biyta 114 kvm
Tomt 3 919 kvm trädgårdstomt
Byggår oklart mitten av 1800-talet, tillbyggd 1950

Adress: Sånga Prästgårds Väg 25
Visas sön 23/5 13.00-14.00
och mån 24/5 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2032 till 72456 för beskrivning

Idylliskt belägen invid Igelviken ligger Sånga Prästgård m anor från 1100-talet - ett boende långt utöver
det vanliga. Generösa sällskapsutrymmen i fil m öppen spis o underbar sjöutsikt. Totalyta om ca 416 kvm
fördelat på 9 rok. Solig balkong m härlig utsikt. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2032.

Färingsö Sånga

Utgångspris 4 400 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 137 kvm, biyta 133 kvm
Tomt 910 kvm Naturtomt
Byggt 1976

Adress: Skördevägen 14
Visas sön 23/5 12.00-13.00
och mån 24/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 1071-2308 till 72456 för beskrivning

På lugn återvändsgata med högt läge! Härlig och insynsskydd uteplats och altan i soligt sydvästläge.
Vacker uppvuxen trädgårdstomt med hörnläge och ett flertal träd och bärbuskar. Stort garage.
Vidsträckt utsikt! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2308.

Ekerö Knalleborg

Utgångspris 4 950 000:-
6 rok, varav 3 sovrum
Boyta 150 kvm
Tomt 951 kvm Sluttningstomt
Byggt 1929, ombyggt 2005

Adress: Bokvägen 8
Visas sön 23/5 14.00-15.00
och mån 24/5 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2267 till 72456 för beskrivning

Underbar sjöutsikt och livskvalitet på en ljuvlig altan med Mälaren glittrandes nedanför! Från början ett
litet torp från 1929, tillbyggt och arkitektritat med tanke och detaljer tidstypiska för 20-tal, i modern
tappning. Permanentstandard. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2267.

Ekerö Gällstaö
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Söndag 30 maj 

Skå kyrka kl. 11.00. 
Högmässogudstjänst. 
Heliga trefaldighets dag. 
Gunvor Johnsson.

Tisdag 1 juni 

Musik i sommarkväll
Skå kyrka kl. 19.00. 
“Du ska inte tro det blir sommar”.
Färingsö församlings Barnkör och
Kyrkokör framför visor, Bach, 
Brahms och Palestrina under 
ledning av Rickard Backlund. 
Andakt, Eva Sjöström.

Söndag 6 juni

Färentuna kyrka kl. 11.00. 
Högmässa. 
Första söndagen efter trefaldighet. 
Gunvor Johnsson.

Tisdag 8 juni

Skå kyrka,
kl. 18.00.
Orgelkonsert
med Lars Holm.

Efter en händelserik vår med 
invigning av orgelläktaren och 
återställandet av barockorgeln i 
Sånga kyrka, så laddar vi nu för 
sommaren.

Musik
Sommarens konserter “Musik i som-
markväll” kommer att vara i Skå kyrka. 
Det blir sex konserter under sommaren 
och en orgelkonsert, 1 juni, 29 juni, 6 juli, 
27 juli, 3 augusti och 24 augusti.

Våra kyrkor
I sommar har vi gudstjänster i alla våra 
4 kyrkor. Sånga kyrka, Färentuna kyrka, 
Hilleshögs kyrka och Skå kyrka. 
Med start den 28 juni - 12 augusti kom-
mer vår kyrkovaktmästare Anna Littmarck 
att ha visningar. Ta tillfället i akt och 
besök våra vackra kyrkor och lyssna på 
deras historia. Kyrkorna är öppna mellan 
kl. 13-15, visningarna börjar kl. 14. 
Vår husmor Barbara Åberg serverar 
ekologiskt kaffe och hembakat bröd, 
gjort av ekologiska råvaror.

Öppna förskolan
I Stenhamra församlingsgård träffas 
vi måndagar och onsdagar, kl. 9.30-12. 
Vårterminen avslutas den 26 maj. 
Vi startar upp igen den 30 augusti. 

I Färentuna församlingshem träffas vi 
tisdagar och torsdagar, kl. 9.30-12. 
Vårterminen avslutas den 27 maj. 
Höstterminen startar den 31 augusti.

Någon att prata med
Ibland kan livet kännas tungt, något 
har hänt, ibland vet man inte riktigt vad 
det är men man skulle behöva prata med 
någon. Ring vår kyrkoherde 
Gunvor Johnsson 08-564 209 22. 
Det kostar inget och vi har tystnadsplikt.

Välkommen till 
Färingsö församling

www.svenskakyrkan.se/faringso
Besöksadress: Herman Palms plan 4D
Box 7, 179 03 Stenhamra.Tel: 08-564 209 20
Öppet: må 10-12, 13-15, ti 13-15, ons-fre 10-12
28 juni - 20 augusti, öppet må-fre 9-12
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Vid årsskiftet 2008/2009 
förlängdes kontraktet för lo-
kalen, som ligger i Tappsund, 
i ytterligare tre år eftersom 
det inte hade sagts upp. Strax 
därefter beslutade kommu-
nen att verksamheten i IT-la-
dan skulle läggas ner och till 
sommaren 2009 verkställdes 
beslutet. Sedan dess har loka-
len stått tom och kommunen 
betalar 88 000 kronor i kvar-
talet plus uppvärmnings-
kostnader och moms. 

– Vi förhandlar med fas-
tighetsägaren om att reglera 
hyran, men vi har betalat i 
avvaktan på att avsluta för-
handlingarna, säger Ann 
Wahlgren, chef för tekniska 
kontoret. 

berätta några 
detaljer och hänvisar till att 
förhandlingar pågår.

Enligt Erland Norqvist hos 
fastighetsägaren Jamp fastig-
hets AB har inga sådana kon-
takter tagits.

– Vi har inte blivit kontak-

tade av kommunen överhu-
vudtaget. Det enda papper vi 
har fått är den skriftliga upp-
sägningen, säger han.

företagsrepresentan-
ter som Mälaröarnas Nyhe-
ter har varit i kontakt med 
säger att de har kontaktat 
kommunen om att de har 
varit intresserade av att hyra 
lokalen i andra hand, men 
att kommunen avvisat er-
bjudandet.

Erland Norqvist har också 
blivit kontaktad av personer 
som velat hyra lokalen.

– Vi har hänvisat dem till 
kommunen. Vi har inget 
emot att hyra ut till någon 
annan, men har inte fått nå-
gon sådan fråga från kommu-
nen, säger han.

en annan 
syn på saken.

– Vi har inte rätt att hyra 
ut i andra hand utan att ha 
fastighetsägarens tillåtelse, 
säger hon och kommenterar 
fastighetsägarens ord om att 
de är positiva till en annan 
hyresgäst:

– Det får stå för dem. Jag 
har begärt att få det budska-
pet skriftligt, men det har de 
inte velat medverka till och 
har inte ens svarat på. 

Erland Norqvist vidhåller 
att kommunen varken har 

kontaktat dem angående för-
slag på nya hyresgäster eller i 
något annat som rör kontrak-
tet, annat än själva uppsäg-
ningen.

i samband 
med att kommunen sa upp 

kontraktet försökte kommu-
nen att överlåta hyreskon-
traktet på Skanska som äger 
marken där fastigheten står. 
Detta stoppades dock av den 
fastighetsjurist som Jamp 
fastighets AB anlitade efter-
som de inte ville ha markäga-

ren som hyresgäst.
Den enda  möjligheten för 

Ekerö kommun att komma 
ifrån att betala hyran är, enligt 
Erland Norqvist, att de för-
medlar en ny hyresgäst som 
antingen hyr i andra hand el-
ler övertar kontraktet.

– Vårt företag baseras på att 
vi får in hyror, vi kan inte 
släppa kontraktet bara för att 
vara snälla mot kommunen, 
säger han. 





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!

År 2009 hade Ekerö kom-
mun en bottennotering och 
hamnade då på plats 212 av 
landets 290 kommuner. Men 
med den förbättrade place-

ringen i år är kommunen nu 
tillbaka på ungefär samma 
plats som 2008.

– Tillsammans med Ekerö-
företagarna har vi arbetat 
med en rad förbättringsom-
råden. Det börjar nu ge resul-
tat. Det är en rejäl förbättring 
när vi som kommun befinner 
oss bland de 20 kommuner i 
landet som stiger mest i årets 
undersökning. Men vi nöjer 
oss inte med det. Det finns 

fortfarande många spännan-
de och utmanande förbätt-
ringsområden, säger Stefan 
Pellén, näringslivschef.

 undersök-
ningen som har gjorts bland 
200 företag i kommunen 
mäter hur uppfattningen om 
kommunens företagsklimat 
ser ut bland dessa. Till detta 
kommer ett antal faktorer 
från Statistiska centralbyrån. 

Den största förbättringen i 
årets mätning återfinns på 
områdena: ”Allmänhetens 
attityder till företagande” 
och ”Medias attityder till fö-
retagande”. En minskning 
kan ses när det gäller ranking-
en av ”Nyföretagande” och 
en marginell minskning när 
det gäller frågan om ”Vägnät, 
tåg- och flygförbindelser”.

Att Ekerö kommun ska vara 
en av landets tio bästa skol-
kommuner senast år 2010 
kan knappast ha undgått nå-
gon kommunmedborgare. 
Rapporter som kommit un-
der de senaste åren har gi-
vit motstridiga besked om 
huruvida målet är på väg att 
uppnås eller inte. 

 visade skolin-
spektionens rapport 2009 att 
var femte elev lämnar grund-

skolan utan fullständiga 
betyg och kommunen fick 
skarp kritik för att den inte 
tagit reda på vad som krävs 
för att förbättra skolan.

som 
presenteras av SKL har dock 
trenden varit stadigt uppåt-
gående och Ekerö kommuns 
skolor ligger väl till bland lan-
dets övriga kommuner. 

En mängd varierande be-
räkningsmodeller används 
där olika indikatorer ligger 
till grund för en ranking av 
kommunerna. Beroende på 
vilken ranking man väljer 
att fokusera på ligger Ekerö 
kommun på allt från plats 
17 när det gäller det genom-

snittliga meritvärdet, till bot-
tennoteringar när det bland 
annat gäller antal lärare med 
pedagogisk högskoleexamen 
där procentandelen är 77.

– Det genomsnittliga merit-
värdet är den ranking som är 
mest vägledande, men man 
kan inte bortse från de andra 
värdena eftersom de är vik-
tiga indikatorer, säger Anders 

Anagrius, nämndansvarig i 
barn- och ungdomsnämn-
den.

flesta värde-
ringsområdena ligger kom-
munen bland de 25 procent 
av landets kommuner som 
har bäst värden.

– Det är en stadigt uppåtgå-
ende trend sedan 2007, vilket 
stämmer med resultaten från 
de nationella proven. Det be-
tyder att kommunens elever 
lär sig mer och mer.  Det är 
bra att uppgången inte är för 
kraftig, för stora avvikelser är 
aldrig bra, säger Anders Ana-
grius.
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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 

Trafiksituationen på Ekerövägen är jobbig för alla som pendlar 
varje morgon och eftermiddag och vi Ekerömoderater vill  
underlätta din vardag och ändra på detta. 

I samverkan med Alliansen, Trafikverket och andra myndigheter  
jobbar vi för: 

Reversibla, vändbara, körfält på Ekerövägen som en kortsiktig • 
lösning. 

En 4:e fil på Ekerövägen ska införas så snart det är möjligt. • 

Förbättrad kollektivtrafik och införandet av pendelbåtar från • 
Ekerö till Stockholm. 

Fler färjeförbindelser. • 

Det vi hittills har gjort är detta:

Avtal med Trafikverket om att dels införa reversibla körfält på • 
Ekerövägen under 2010, dels bredda Ekerövägen med ett 4:e 
körfält på lite längre sikt. 

För att möjliggöra en breddning av vägen medfinansierar vi • 
detta genom att betala en del av breddningen av Lindötunnel. 

Vi driver frågan om pendelbåtarnas införande gentemot SL och  • 
Landstinget. 
 
http://moderaterna.net/ekero/

Trött på köerna?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bredband,
vad ska jag 

välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorn 

vid åska

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?



 

Vallfartsmässa 
– utflykt till Björkö 20/6
med tillfälle att se den nyrenoverade kyrkan.

ca 12.00 Gudstjänst

Gemensam båtresa med M/S Tranan  Kostnad (tor)
9.00 från Drottningholms brygga   ca 17.30 100:-
9.45 från Ekerö kyrkbrygga    ca 16.45 80:-
10.15 från Helgö brygga (OBS! platsen!)  ca 16.30 60:-
11.15 från Hovgården, Adelsö   ca 15.45 40:-
11.30 ANKOMST     HEMFÄRD 15.30
Anmälan till båtresa, tel 560 387 00 senast 11 juni 

Välkomna!

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 9 2010

Onsdag 26/5
Lovö kyrka  kl 13.00 

Mässa, Elin Rundh Dapo

Ekebyhovskyrkan  kl 19.00 

Mässa, Ralph Sjöholm

Torsdag 27/5
Ekebyhovskyrkan kl 13.30
Sångstund för barn och föräldrar 
därefter fika

Söndag 30/5
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

Ekebyhovsmässa,  
Staffan Eklund

Ekebyhovskyrkan kl 18.00

Vårkonsert 
Sonorakören och Mälaröstråk 
(se nedan)

Ekerö kyrka  kl 11.00

Högmässogudstjänst, kyrkkaffe 
Ralph Sjöholm

Drottningholms slottskyrka 
kl 16.00 

Högmässogudstjänst  
Staffan Eklund, Ad Mundi

Bertil Ifwers museum kl 11.00

Friluftsgudstjänst, kyrkkaffe 
Svän Fogelqvist, Thomas Jacobsén

Tisdag 1/6
Ekerö kyrka kl 19.30

Försommarkonsert med Ekerö 
Gospel (se nedan)

Onsdag 2/6
Ekebyhovskyrkan kl 19.00 

Mässa, Jonas Gräslund

Torsdag 3/6
Ekebyhovskyrkan kl 13.30
Sångstund för barn och föräldrar 
därefter fika 

Söndag 6/6
Ekebyhovskyrkans gård  kl 10.00

Folkmusikmässan ”I välsignan och 
fröjd”, Ekerö kyrkokör, spelmän, 
dir: Kerstin Baldwin, präst: Jonas 
Gräslund

Ekerö och Lovö

Sammanlyst till Ekebyhovskyrkan

Munsö kyrka kl 18.00

Musikgudstjänst – Sommarkonsert 
Birkakören, dir: Mait Thoäng, 
Präst: Svän Fogelqvist

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12-13 

En kappsäck fylld med musik ...
Våren är en härlig tid – också 
musikaliskt. Nu är det dags 
för alla våra körers vårav-
slutningar. Musik med som-
markänsla fyller våra kyrkor.

Redan söndagen den 9 maj var 
det dags för den första vårav-
slutningen: Ekerö församlings 
barnkör och söndagsskolan har 
tillsammans gjort en storsats-
ning och tillsammans gjort en 
helt egen musikal med ett klart 
budskap: 

– Kom ihåg att du är värde-
full, värd att älskas som den 
just DU är!

Ett budskap som gick rakt in i 
hjärtat på gudstjänstbesökarna.

Skolföreställningar
Att göra en musikal är ett stort 
arbete med många inblandade 
– både musikaliskt och scen-
mässigt.

Därför var det extra roligt 
att musikalen kunde framföras 
ytterligare två gånger under 
måndagen – då kyrkan fylldes 
av skolklasser. Att få sjunga för 
sina klasskamrater är ju också 
något alldeles extra.

I välsignan och fröjd ...
I Adelsö kyrka framfördes 
härliga sommartoner i folk-
musikmässan ”I välsignan och 
fröjd” – i ett samarbete mel-
lan Bromma kyrkokör och Ad 
Mundi. 

Ad Mundi har en bra bit kvar 
till sommarlovet – körens som-
markonsert får vi vänta på till  
den 13 juni.

”I välsignan och fröjd” kan 
man få höra igen med Ekerö 
kyrkokör den 6 juni, förhopp-
ningsvis ute på Ekebyhovskyr-
kans gård.

Samklang
Sonorakören gör, efter en 
intensiv termin med många 

Musik 
i våra kyrkor

framträdanden, sin våravslut-
ningskonsert tillsammans med 
Mälaröstråk.

Ekerö Gospel har sin tradi-
tionsenliga sommarkonsert i 
Ekerö kyrka tisdagen den 1 
juni.

Söndagen den 6 juni är det 
sommarkonsert i Munsö kyrka, 
med Birkakören, som även om 
den är i egen regi, ofta sjunger 
i Adelsö och Munsö kyrkor.

Den 9 juni är det Lovö kyr-
kas körs konsert: ”Stämning” 
– svensk körlyrik till ackom-
panjemang av flöjt och bas.

text och foto: Marianne Abrahamsson

Ad Mundi och Bromma kyrkokör framför folkmusikmässan ”I välsignan och fröjd” i Adelsö kyrka,

I Ekebyhovskyrkan gjorde Musikalen Kappsäcken med Ekerö barnkör stor i gudstjänst och skolföreställningar.  Marie 
Björnvad och Helena Hansson höll i trådarna, och Veronica Cornils Berg svarade för regi och dekor.

Söndag 30/5
Ekebyhovskyrkan kl 18.00

VÅRKONSERT – SAMKLANG 
Sonorakören och Mälaröstråk under ledning av  
Mait Thoäng och Torbjörn Paulin framför musik av Bach, 
Händel, Alfven, Riedel m.fl.  
 
Tisdag 1/6

Ekerö kyrka kl 19.30

FÖRSOMMARKONSERT  
Ekerö Gospel, gästdirigent Hanna Ekstedt, vid pianot Daniel 
Stenbaek. Entre: 50:- 
 
Söndag 6/6

Ekebyhovskyrkans gård  kl 10.00

FOLKMUSIKMÄSSAN  

”I VÄLSIGNAN OCH FRÖJD”,  
Ekerö kyrkokör, spelmän, dirigent: Kerstin Baldwin,  
präst: Jonas Gräslund

Munsö kyrka kl 18.00

MUSIKGUDSTJÄNST – SOMMARKONSERT 
Birkakören, dirigent: Mait Thoäng, Präst: Svän Fogelqvist
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K ronofogdemyndigheten 
som har haft ansvar för far-
tyget sedan juni förra året, 
meddelade i mitten på april 
att en ny upphandling var 
på gång för upphuggning av 
båten på plats. Tidigare upp-
handling gällde en bärgning 

av fartyget. Ännu har ingen 
ny upphandling kommit till 
stånd.

– En förstudie pågår. Den 
syftar till att utröna ett kost-
nadseffektivt och juridiskt 
korrekt sätt att flytta Seaside 
från nuvarande belägenhet 
utan att riskera att miljön tar 
skada, säger Linus Sunde-
mar, kontaktperson för upp-
handlingen på skatteverkets 
inköpsenhet.

Pendeln gungar fram och 
tillbaka mellan upphuggning 
eller bärgning och har så gjort 
sedan fartyget kantrade i sep-
tember förra året. 

 då så svårt att 
komma fram till en lösning? 
För de som arbetar med lik-
nande fall verkar det finnas 

en ganska klar bild av hur 
problemet ska lösas.

Johan Reistad är bärgare 
och har tagit bort många vrak 
och sanerat stora förorenade 
massor från bland annat 
Finnboda och Ulvsundasjön. 
När han läste om alla turer 
kring Seaside ringde han upp 
redaktionen. 

– Jag menar att ur miljö-
synpunkt är det oförsvarligt 
att tänka sig en upphuggning 
på plats.

 att ett skepp av 
typen Seaside är uppbyggt av 
sektioner. Dessa avdelningar 
kan liknas med ett formbröd 
i flera våningar. Då upphugg-
ning ska ske på ett skepp i 
slagsida kan man inte följa 
den naturliga delningslin-
jen våning för våning. Man 
måste angripa skrovet från 
sidan och inte som brukligt 
från ovan.

– I Seasides fall finns två 
problem. För att kunna ut-
föra arbetet måste allt bränn-
bart avlägsnas ur skrovet som 
befinner sig över vattenytan. 
Detta är svårt då det är troligt
att ett flertal utrymmen inte 
kan nås med mindre än att 
dykare används.  Att sprätta 
upp sidan på ett skepp utan 
att avlägsna den brännbara 
garneringen kommer att 
innebära stor brandrisk med 

väldigt svårsläkt brand. Detta 
då det inte skulle kunna fin-
nas god åtkomst till brand-
härden.

 också att en 
båt som är av Seasides ålder 
är skyddad med en rad i dag 
förbjudna metoder. Skrovet 
är troligen rostskyddat med 
bly trioxid PbO3, vad vi kall-
lar mönja. Detta gift sprids 
lätt och lagras i sediment.

Vidare är skrovet troligt-
vis utvändigt skyddat mot 
beväxning med färg innehål-
lande tri bytunyl tenn(TBT). 
TBT förstör arvsanlag och 
påverkar reproduktionen. 
Båda dessa föroreningar 
kommer att spridas omkring 
vid sönderdelning. Vattnet 
i Tappström är som namnet 
indikerar strömt så alla lös-
liga föroreningar kommer 
att spridas i ett stort område. 
Vid en upphuggning sker 
sönderdelning med skär-
brännare.

– I miljörisk handlar det 
här om risk för en svår brand 
med utsläpp av diverse klor-
föroreningar när plaster som 
pvc tar eld och en rad lösliga 
föroreningar av värsta sort 
som kommer att lagras upp 
i sediment och spridas runt. 

 en bärgning 
väljas pumpas skrovet först 

ur. Då vattenmängden har 
avlägsnats så att mängden 
olja ligger på tio procent mås-
te resterande vatten pumpas 
till en separationsanlägg-
ning, i detta fall containers 
på land för att separera olja 
och eventuella metaller. När 
fartyget väl är urpumpat 
måste en omfattande sane-
ring utföras. Då detta skett 
kan skrovet transporteras 
till upphuggning, förslagsvis 
till Fredrikshamn i Danmark 
som är miljögodkänt för att 
hugga upp båten.

 utföra denna en-
treprenad tar cirka fem dagar. 
Kostnader skulle kunna stäl-
las upp enligt följande:

Bärgning 1,5 miljoner kro-
nor, sanering samt vattenre-
ning 1 miljon kronor och av-
etablering samt städning en 
halv miljon kronor. 

– Detta ska vägas mot en 
konstant utryckning av den 
lokala brandkåren och må-
nader av stök i Tappströms-
kanalen samt en garanterad 
efterkommande sanering i 
vatten för att kunna nyttja 
fastigheten till så kallad käns-
lig markanvändning vilket är 
fallet, då bostäder planeras 
här, säger Johan Reistad.

Problematiken Seaside 
KOMMUNEN | 

Fartyget utgör en miljöfara. 
Mälaren är dessutom dricks-
vattentäkt. 

Kommunen har nu vänt 
sig till länsstyrelsen för att se 
om de kan forcera frågan, att 
verkligen få kronofogdemyn-
digheten att snarast möjligt 
avlägsna skeppet.

– Länsstyrelsen borde 
självmant undersökt frågan 
vilket är anmärkningsvärt, 
med tanke på hur snabbt de 
agerat i andra frågor som en-
skilda avlopp. 

När det gäller den plane-
ringen vi har för Jungfru-
sunds sjöstad vill de inte till-
låta någonting för att man är 
rädd om vattnet. 

Samtidigt ska man låta vra-
ket ligga där månad efter må-
nad utan att göra något, säger 
kommunstyrelsens ordfö-
rande Peter Carpelan (M). 

Länsstyrelsen har inte gett 
något svar till kommunen.

 Foto: Ewa Linnros

BJURFORS EKERÖ | 08-728 22 00 | STOCKHOLM@BJURFORS.SE | WWW.BJURFORS.SE

ÖPPET 
Kom ut och njut av den vackra
utsikten och den goda maten!

Alla helger i MAJ 13-21
Mors Dag 13-21

1-8 JUNI
Vardagar 17-22
Lördagar  12-22
Söndagar  12-21

 

Bröllop, Festvåning, Företagsfester, 
Catering, Vandrarhem m.m.

Tel 560 230 70
 www.rastaholm.nu



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

Ekerö Skärvik
lLjust och fräscht i populära Skärvik. Detta fina hus med motions- och strövområden runt knuten, sjönära
läge med endast några minuters promenad till badplats, har stor öppen planlösning. Fyra bra sovrum och två
allrum. Genomgående hög standard med modern färgsättning, klinker el. trägolv i alla rum. Stor härlig altan i
s/v med sol från tidig morgon till sen kväll. Garage.

*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

Färingsö Stenhamra
Fin modern familjedröm från 2004 med högt vackert läge på mysig skogstomt. Mycket lättskött trädgård
med enormt stort härligt loungedäck med plats för både lek, middagar och avkoppling. Villan har tre
utgångar till loungedäcket. Öppen och luftig planlösning med stora fönsterpartier som skapar ett naturligt
samspel mellan inne och ute. Tre bra sovrum, extra allrum, Två fina badrum varav ett med relaxavdelning.

*Boarea: 153 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 450 000 kr
*Tomt: 1 562 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 153 kvm
Utgångspris: 4 450 000 kr
Tomt: 1 562 kvm Natur/Trädgårdstomt

Knosterstigen 6A
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
1-planshus i toppskick ! Det perfekta huset för såväl den unga barnfamiljen som det lite äldre paret. Här
finns gott om ytor för umgänge, 3 (4) rymliga sovrum, vardagsrum med braskamin och utgång till stor altan
samt ett extra allrum. Stort garage om 48 kvm. Fint anlagd trädgårstomt med stora gräsytor, berg i dagen
och vackra planteringar. Lugnt och trivsamt läge.

*Boarea: 126 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 350 000 kr
*Tomt: 1 535 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 126 kvm
Utgångspris: 4 350 000 kr
Tomt: 1 535 kvm plan trädgårdstomt

Klyvarestigen 27B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö
Härlig villa med ett fantastiskt fint ljusinsläpp i entréplan som har en öppna planlösningen och ryggåstak i
vardagsrum. Villan som är byggd 1999/2000 har ett högt och lantligt läge med sjöglimt, 6 rok vara 4
sovrum. Stor härlig altan med trädäck som sträcker sig runt hela huset, här kan man njuta av solen hela
dagen. Besiktigad. 

*Boarea: 146 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 995 000 kr
*Tomt: 1 693 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
*ViksundsvÃ¤gen 87
  

Boarea: 146 kvm
Utgångspris: 3 995 000 kr
Tomt: 1 693 kvm Natur/Trädgårdstomt
Viksundsvägen 87

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

Ekerö Sommarstad
Stor välplanerad villa på plan uppvuxen trädgårdstomt. Viss sjöutsikt från övre plan. Totalt 7 rok varav 5-6
sovrum. Stort trevligt kök och helkaklat badrum med rymligt bubbelbadkar. Garage och uppställningsplats
för flera bilar. Belägen vid lugn återvändsgata. Barnvänligt och omtyckt  område som gränsar till Mälaren
med fin badplats & liten båthamn.

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

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

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

Ekerö Sandudden
Härlig utsikt med panoramavy över Sandudden och Mälaren. Ett superfint hus med stor tillbyggnad, modern
arkitektur, smakfull färgsättning och fina materialval. Stort kök och vardagsrum med öppen planlösning och
tak öppet till nock. Utgång till balkong i söder. Fyra bra sovrum och tv-/arbetsrum. Carport, extra bilplats
samt litet uteförråd. Bra tomt med stort altandäck som fångar solen från tidig morgon till sen kväll. Mycket
omtyckt och efterfrågat område med sjönära läge. Skola samt dagis i direkt anslutning till området.

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

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

Sjöutsikten 5
Helene Dahlbäck 0708-37 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. Härlig uteplats under tak med soldäck och grillplats. Här kan man sitta från tidig vår till sen höst.
Endast några minuters gångavstånd till buss, cykelavstånd till bad.

*Boarea: 57 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 975 000 kr
*Tomt: 3 091 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
*StugvÃ¤gen 15
  

Boarea: 57 kvm
Utgångspris: 1 975 000 kr
Tomt: 3 091 kvm Natur/Trädgårdstomt
Stugvägen 15

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

2:a Färingsö Kungsberga
Charmigt brf-radhus med gavelläge. Allt i bra skick med ljus färgsättning. Kök med nya köksluckor och kaklat
badrum. Två fina uteplatser varav en nybyggd altan med trädäck. Garage ingår i avgiften.

*Boarea: 62 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 850 000 kr
*Avgift: 3 889 kr inkl vatten, kabel-tv samt garage
*Skepparns vÃ¤g 20
  

Boarea: 62 kvm
Utgångspris: 850 000 kr
Avgift: 3 889 kr inkl vatten, kabel-tv samt garage
Skepparns väg 20

Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Lena Falck 070-759 59 97
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KOMMUNEN | Ekerö kommun har ett stort 
behov av att utöka platserna för äldrebo-
ende. Det var också en av de punkter som 
Ekerös allianspartier hade med i regerings-
förklaringen för 2007–2010, där de ”skall 
verka för att ett särskilt boende för äldre 
byggs i Stenhamra”.  

Byggandet av äldreboendet i Stenhamra har 
stötts och blötts ett flertal gånger. Tanken har 
varit att detta skulle placeras på den så kall-
lade Söderströmska tomten. Kommunen fick 
köpa densamma förmånligt av Hilda Söder-
ström 1982,mot löftet att den skulle användas 
till äldreboende.

Kommunstyrelsen fastslog inriktningen för 
nybyggnation i Stenhamra med verksam-

hetsstart 2011. Som det ser ut i dagsläget är 
det inte klart förrän 2014. Förseningarna av 
byggnationen har väckt kritik.

– Det har varit en lång följetong och är 
fortfarande inte planlagt. Så håller man på 
ännu och ska göra en nybyggnadsplan för 
att göra det möjligt att bygga. Jag frågar mig 
varför kommunen inte har prioriterat en 
nybyggnadsplan för det särskilda boendet i 
Stenhamra och inte heller uppfyllt socialla-
gens intentioner att bygga särskilt boende för 
kommunens invånare. Idag hyr man platser i 
annan kommun, säger Gunnar Hjerth, ordfö-
rande i PRO, Färingsö.

Alliansen hade som mål att ”Ekerö kommun 
ska vara en bra kommun att åldras i. En sys-
tematisk uppföljningsmetod ska finnas för 

att mäta och jämföra äldreomsorgens kvalitet 
utifrån brukarnas nivå”. Hur har det gått?

Kommunstyrelsens ordförande Peter Car-
pelan (M) svarar för alliansens räkning. 

– Tack vare en systematisk kvalitetsupp-
följning vet vi att Ekerö kommun är en bra 
kommun att åldras i. 

Socialstyrelsen genomför årligen i hela Sve-
rige kvalitetsundersökningar av äldreomsor-
gen, både för hemtjänst och för äldreboende. 

– Resultatet för Ekerö 2009 är att både 
hemtjänsten och våra äldreboenden fick för-
staplaceringar. Det här är naturligtvis ett fan-
tastiskt bra betyg till personalen inom både 
kommunen och hos vår entreprenör Förena-
de Care. Samtidigt är det viktig att vi inte slår 
oss till ro och tror att äldreomsorgen är så bra 

att den inte går att göra ännu bättre. Därför 
inför vi 2010 kundval inom hemtjänsten. Det 
särskilda boendet för äldre vid Kullen byggs 
under 2010 ut med 24 platser. 

När det gäller planerna för byggandet  av äld-
reboendet i Stenhamra kommenterar allian-
sens på följande vis:

–   Nästa stora tillskott kommer att bli Sten-
hamra särskilda boende med plats för 64 äld-
re. Med förbehållet att detaljplanearbetet inte 
stöter på problem, ser vi fram emot att kunna 
inviga det nya äldreboendet i Stenhamra un-
der nästa mandatperiod.

                                  EWA LINNROS

Äldreomsorgen i kommunen

Allianspartierna svarar: Oppositionen svarar:

Peter Carpelan (M) 
Foto: Ove Westerberg

�����MODERATERNA

Vi vill att länets bästa äldreomsorg ska bli ännu bättre. Vi vill 
göra det möjligt att bo kvar i sitt hem med god livskvalitet ge-
nom att stärka det civila samhället och de sociala nätverken. 
Genom kundval får hemtjänsttagarna själva bestämma vem 
som ska utföra hemtjänsten. Stödet till anhörigvårdare ska 
utvecklas tillsammans med frivilligorganisationerna. Mötes-
plats för äldre ska ingå i utvecklingen av Ekerö centrum.

I äldreboendet ska alla goda idéer tas tillvara. Vi vill planera 
för seniorboende eller trygghetsboende, i första hand i Sten-
hamra men även i andra kommundelar. Matupplevelsen i äld-
reomsorgen ska förbättras. De äldres möjlighet att själv välja 
mat ska utökas. Välfärdens företagare ska få möjlighet att både 
bygga och driva det särskilda boendet som planeras i Sten-
hamra.                                                                               �

Solveig Brunstedt (C) 
Foto: Ove Westerberg

�����CENTERPARTIET

För Centerpartiet är det viktigt att äldre får behålla sin identitet, 
personlighet och självbestämmanderätt. Därför är RUT-av-
draget bra för äldres hjälp i vardagen och valfrihetslagen LOV 
för valet av hemtjänst. Vi vill ha boenden för äldre par och bo-
enden som tillåter husdjur. Maten ska vara näringsriktig, helst 
ekologisk och närproducerad. Vi vill utveckla dagvård/terapi 
och social gemenskap med mer kultur i vården, rehabilitering 
och träning. Vi ska kunna erbjuda särskilt boende inom kom-
munen till de som behöver, vilket blir verklighet efter det att 
Kullen och Söderströmska färdigställts. Vi vill utreda ett al-
ternativt äldreboende i Färingsöhemmet. Trygghetsboenden 
och/eller seniorboenden ska finnas på flera platser på öarna. 
Vi vill ha geriatrisk läkarkompetens knuten till kommunens 
äldreomsorg.                                                                                                            �

�����KRISTDEMOKRATERNA

Kristdemokraterna vill ha ytterligare trygghetsboenden på 
öarna och vi vill fortsätta utveckla anhörigvårdarnas stöd. 
Dessa anhörigvårdare är verkligen ”vardagshjältar”. Folk-
hälsominister Maria Larsson (Kd) satte Ekerö på kartan genom 
att ha med sig en film om detta och visade på ministerbesök i 
Japan. Flera som flyttar in i våra äldreboenden är undernärda. 
Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Maten i hemtjänsten 
borde ses över och få ökad kvalitet. Forskning visar att vacker 
miljö, konst, dans, sång och musik förhöjer välbefinnandet 
och gör att man mår bättre. Vi vill därför utveckla kulturen i 
vården. Hemtjänsttimmarna bör göras mer flexibla, för att på 
bästa sätt kunna möta den enskildes behov. Rätt omvårdnad är 
viktigt, men en pratstund eller promenad kan betyda nästan 
lika mycket som mediciner.           �

Sivert Åkerljung (KD) 
Foto: Ove Westerberg

Ulric Andersen (S) 
Foto: Ove Westerberg

�����SOCIALDEMOKRATERNA

Det är samhällets uppgift att finnas till hands närhelst man 
som enskild medborgare är i behov av stödjande insatser i 
olika skeden i livet. 

Vi socialdemokrater vill att våra äldre ska erbjudas stimule-
rande aktiviteter, att ändamålsenliga lokaler ställs till äldreor-
ganisationernas förfogande, att man som gammal ska kunna 
bo kvar i sin invanda hemmiljö så länge som möjligt vilket 
ställer långtgående krav på tillräckliga hemtjänstinsatser av 
högsta kvalitet inkluderande en ”fixarMalte” som kan bistå 
med praktiska uppgifter i hemmet. Vi vill att mellanboende-
former för äldre som är relativt friska och pigga tillskapas och 
att ett fullvärdigt omsorgsboende på hemmaplan garanteras 
alla som behöver det. 

                                   �

Eva Külper
och

Krister Skånberg 
(MP) 

Foto: Ove Westerberg

�����MILJÖPARTIET

De äldre ska med varsamhet och respekt få uppmuntran, stöd 
och hjälp att behålla den livskvalitet de är vana vid när de inte 
längre klarar det själva. De ska välja vad de vill ha hjälp med 
och av vem, till rimlig kostnad. De som vill bo kvar hemma 
ska få hemtjänst efter behov och hjälp att komma ut i naturen 
och samhället regelbundet. 

En ”Fixar-Malte” kan byta gardiner, flytta tavlor och sånt åt 
dem som inte fixar det själva. De som vill ska kunna flytta till 
små lättskötta lägenheter – utan trappor och trösklar – med af-
färer, mänskliga mötesplatser och service inom räckhåll med 
käpp, rollator och rullstol när rörligheten minskar. Nära till 
vård och omsorg när hälsan sviktar. De som måste ha ”särskilt 
boende” med vård och omsorg ska få så det så likt livet i det 
egna hemmet som möjligt.                                                                                            �

Ylva Forslid (Ö)
Foto: Ove Westerberg

�����ÖPARTIET

Ekerö kommun ska vara en bra kommun att bli gammal i. För 
att nå dit är det viktigt att få balans inom boendet för äldre.

Det ska finnas en valfrihet som leder till att den äldre känner 
sig trygg i det stora sammanhanget. Det ska finnas möjlighet 
att bo kvar i hemmet så länge man vill. Det ska också finnas 
möjlighet till sk trygghetsboende. Slutligen ska alternativet 
med särskilt boende finnas. Det är därför viktigt att vi påskyn-
dar bygget av Stenhamra äldreboende. 

Vi måste dessutom redan nu titta på hur vi kan utveckla bo-
ende i övriga ytterområden med bland annat trygghetsboende 
för de äldre. Möjligheten att påverka äldreboendet måste stär-
kas för boende och anhöriga. Maten ska vara av högsta kvalité 
och valfriheten ska vara stor.                                       

                                    �

�����VÄNSTERPARTIET

Det ska vara en rättighet för äldre att kunna flytta till ett bra 
äldreboende när de själva önskar, utan de nuvarande kraven 
på omfattande hjälp- och vårdbehov.

Kommunen är skyldig att bygga mindre boende även för de 
som inte är i behöv av betydande vårdinsatser. 

Flexibilitet i biståndsbeslut – tid istället för insats, flera 
händer inom vården, ökad personalkompetens – fler perso-
nalutbildningar, sociala och fysiska aktiviteter och hemlagad 
mat är givna ämnen för Vänsterpartiet. 

Man ska kunna bli gammal utan att känna sig bortglömd. 
Det är dags för en värdig äldrevård.

                                                         �
Gina Rosales (V) 

Foto: Ove Westerberg

�����FOLKPARTIET

Kommunens viktigaste uppgift i nuläget är att genomföra byg-
gandet av ett nytt, snyggt, tryggt och trevligt särskilt boende i 
Stenhamra. Den som är gammal ska ha rätt att själv bestämma 
över sitt liv. En utökad valfrihet inom hemtjänsten införs nu 
i Ekerö kommun. En parboendegaranti, en lag som möjliggör 
för äldre att fortsätta leva tillsammans också på ålderns höst, 
är efter en folkpartistisk motion nu på gång i Ekerö kommun. 

Folkpartiet vill bygga trygghetsboenden för de som inte be-
höver mycket vård, men önskar social gemenskap och trygg-
het. Äldre ska ha rätt att ställa krav på kvalitén. Folkpartiet vill 
införa en värdighetsgaranti, som slår fast tydliga rättigheter 
för de äldre. En skärpt lag mot åldersdiskriminering och skat-
tesänkningar för pensionärer är andra liberala värdefrågor för 
att sätta äldre i centrum.                                                                                �

Jan-Eric Billter (FP)
Foto: Ove Westerberg



Priserna gäller endast hos Coop Konsum t.o.m 30/5, 2010 eller så långt lagret räcker.

Kaffe
CLASSIC
Välj mellan olika sorter och rostningar.

500 g, jfr-pris 49:-/kg.

(Gäller ej krav, rättvisemärkt 

och selection.)

MEDLEMSPRIS

Kycklingfiléer
KRONFÅGEL
Frysta. 1000 g.

Max 3 köp/hushåll. 

MEDLEMSPRIS

Creme fraiche
DELIMO
Välj mellan 15% och 34%. 

200 g, jfr-pris 37:50/kg.

Färskpotatis
SVERIGE

…att du nu kan köpa  receptfria läkemedel hos oss.

Coop Konsum 
Stenhamra och 
Kungsberga är 
ombud för: 

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:

(I Kungsberga endast lotter)

Värdeavier

En sommarpresent!
Nu har Konsum Färingsös medlemmar 
fått sin 10% check, tillsammans med 

återbäringen. Den gäller vid ett samlat 
köp till 13 juni. 

Välkommen!
Är du inte medlem kan du bli det direkt i våra butiker. 

Marinerad fläskytterfilé med lime- och honungsglaze
Recept hittar du på coop.se

Fläskytterfilé
VÄRMLANDS CHARK
Välj mellan grillkryddad 

Tårtor
FRÖDINGE
Frysta. Välj mellan 

olika sorter. 

400-500 g.

MEDLEMSPRIS

BILLIGARE
FÖR

MEDLEMMAR

Fira 
mor på 
söndag!
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Lars Holmström, 42, är bo-
satt i kommunen sedan 20 år 
tillbaka. Han bor i Stenhamra 
med sin hustru, som är född 
och uppvuxen i kommunen, 
tre barn och tre hundar. 

Lars Holmström är bygg-
nadsarbetare till yrket och 
har arbetat som det i tjugo år. 
Sedan 2002 arbetar han som 
ombudsman på fackförbun-
det Byggnads. 

 varit aktiv i poli-
tiken på Mälaröarna sedan 
2000 och haft ersättarplatser 
i nämnder den senaste man-
datperioden, ledamot i full-
mäktige och sitter i individ-
utskottet. Han är också vice 
ordförande i arbetarkommu-
nen. 

Att han blivit vald som 

kandidat till posten som ord-
förande i kommunstyrelsen 
och som kommunalråd hade 
han inte väntat sig. 

– Jag blev glatt överraskad, 
för jag hade en vilja att träda 
in och jobba med det här. Jag 
har ett starkt intresse. Det 
är ändå påverkbart att sitta i 
oppositionen i en liten kom-
mun. Man kommer ganska 
nära och det handlar ofta 
om närmiljö och personer 
runt omkring en. Förhopp-
ningsvis fortsätter grannar 
och vänner att ge signaler nu 

när jag blir en offentlig per-
son. Jag har också själv barn i 
skolan och upplever vad som 
sker där till exempel, säger 
Lars Holmström.

 för Lars 
Holmström är bostäder och 
ungdomsfrågor dels att ung-
domarna ska ha någonting att 
göra och någonstans att vara, 
dels att de ska kunna stanna i 
kommunen. 

– Idag finns det väldigt lite 
bostäder och det finns fram-
förallt inga ungdomsbostä-

der. De ungdomar som vill 
flytta hemifrån blir tvungna 
att flytta från kommunen, det 
tycker jag är tråkigt. De som 
vill stanna ska kunna göra det 
och det gäller detsamma för 
de gamla.

 partier guld 
och gröna skogar, men tittar 
man bakåt så har det knappt 
byggts några.  Jag tror de pra-
tar om 24 lägenheter sedan 
1994, det är ingenting. Vi 
har en bostadskö på nästan 
1500 personer i kommunen. 
Då måste man försöka göra 
någonting, säger Lars Holm-
ström.

Från och med 1 juli är Lars 
Holmström socialdemokra-
ternas ledande talesperson 
och företrädare. Ulric Ander-
sen är kvar i politiken såsom 
valarbetare och förtroende-
vald i kommunen fram till 
den 31 december i år. Han 
kandiderar till posten som 
ordförande i kommunfull-
mäktige för nästa mandatpe-
riod.

KOMMUNEN |

Det beslut som togs i de-
cember i Ekerö kommun 
om att ta emot upp till tre 
ensamkommande flykting-
barn är i och med detta inte 
längre aktuellt. 

 och Kom-
munförbundet Stockholms 
län (KSL) har tagit fram 
ett nytt förslag beträffande 
mottagande av asylsökan-
de ensamkommande barn 
inom Stockholms län. Ti-
digare har det handlat om 
antal enskilda individer. De 
nya riktlinjernma gäller nu 
antalet mottagningsplatser 
för ensamkommande barn.

– Det innebär att vi ska 
ha ett mottagande på fem 
platser men som kan inne-
bära upp till 15 individer, 
eftersom barnen flyttar el-
ler man får asyl eller något 
annat. Sker det kommer då 
den platsen att förnyas, sa 

kommunstyrelsens ordfö-
rande Peter Carpelan (M).

– Det är viktigt att förkla-
ra för våra medborgare att 
det inte kommer att påverka 
våra verksamheter, sa Gina 
Rosales (V).

– Regeringen har ett bi-
dragssystem som gör att 
jag inte känner mig särskilt 
orolig för att de finansiella 
medlen inte ska räcka till. 
Det följer med en rejäl 
påse pengar i det här flyk-

tingmottagandet, sa Staf-
fan Strömbäck (M), social-
nämndens ordförande.

 ställde 
sig bakom förslaget från 
länsstyrelsen och Kommun-
förbundet Stockholms län, 
vilket innebär fem mottag-
ningsplatser för Ekerö kom-
mun.

 Foto: Ewa Linnros

Din lokala
musik-
affär!





Viktig information från 
Barnmorskorna Ekerö
Under sommaren 2010 gäller följande:
Vi har öppet alla vardagar med ordinarie 
verksamhet. 

Mellan den 31/5-20/8 sker rådgivning och 
tidsbokning på tel: 120 555 20 vardagar 
kl. 09.30-12.00 för både ungdomsmottagning 
och barnmorskemottagning.

Ungdomsmottagningens drop-in 28/6-20/8:
Måndagar 13-16.30 (alla)
Torsdagar 13-14.30 (killar)

Sommargäst på Ekerö? 
Välkommen att kontakta oss!

För ytterligare information besök gärna
våra hemsidor:
www.bbstockholm.se
www.ekero.se
www.facebook.se (gäller ungd.mott.)

Varmt välkomna till oss!

U n g d o m s m o t t a g n i n g e n E ke r ö

ÅNGBÅTSMUSIK
från

Ekerö
Lördag 5 juni

Swingsters
Sprudlande blandning från New Orleans till Karibien

med inslag av blues, calypso och cajun.

Följ med på en musikkryssning i Mälaren från din brygga
- på bekvämt gångavstånd hemifrån! I 1:a-klassmatsalen
på övre däck med den fantastiska utsikten serveras mid-
dag med bl a den klassiska ångbåtsbiffen. Vi har även ett
erbjudande med pyttipanna, en snaps och en stor öl -
serverat en trappa ner i försalongen.  
Avgångstider: Ekerö Centrum kl 18.00 och Stenhamra 
kl 18.45. 1:a klassbiljetten kostar 380 kr och har ett värde
av 180 kr som dras av på varmrättspriset. Försalongs-
biljetten kostar 350 kr. En däcksbiljett kostar 200 kr. 

Biljetter bokas på 
tel 08-24 30 90 och på
www.blidosundsbolaget.se där
det finns mer information om turen.

14  nyheter | 

I ett försök att motverka dro-
ganvändning på Mälaröarna 
har Ekeröföretagaren Chris-
tin Lindqvist startat Tilda-
projektet som ett led i sitt 
Rotaryengagemang. 

– När jag såg filmen första 
gången grät jag hela tiden. Jag 
hade hört att drogproblemen 
på Mälaröarna var stora och 
tänkte att jag måste involvera 
alla jag känner i det här pro-
jektet, berättar hon.

Sedan dess har hon besökt 
sju skolklasser, från klass sju 
och uppåt, runt om i kom-
munen och visat filmen som 
är gjord av Karin C Falck och 
Loui Bernal. Den handlar 
om Tilda, en helt vanlig tjej 
som åker till London direkt 

efter skolavslutningen. Efter 
att hon för första gången har 
provat ecstasy och kokain 
hittar kompisen henne död i 
sängen på morgonen. I filmen 
får vi möta Tildas syskon, 
vänner och lärare som vittnar 
om saknaden och hur de öns-
kar att de hade ställt mer frå-
gor och varit mer närvarande 
så länge Tilda levde. 

Reaktionerna har varit 
kraftfulla bland ungdomarna 
som sett filmen.

– När jag frågar efteråt om 
de ser något budskap så sva-
rar de: ”man ska inte ta dro-
ger för att man kan dö”. De 

säger att de visste att det är 
farligt med droger, men inte 
att man kan dö av dem, säger 
Christin Lindqvist.

Enligt de enkätsvar hon 
fått in i samband med vis-
ningen känner drygt hälften 
av alla tillfrågade sjundeklas-
sare någon som har provat 
droger och 90 procent säger 
att de inte talar tillräckligt om 
droger, varken i skolan eller i 
hemmet.

Efter filmvisningen fick 
åhörarna höra chefen för 
Ekerö närpolisstation, Tom-
my Stiernerlantz, drogföre-
byggare Annika Magnusson 

och Ulf Wahlgren från Maria 
ungdom berätta om drogsi-
tuationen i kommunen och 
om vad man kan göra för att 
förhindra att allt fler ungdo-
mar dras in i drogmissbruk. 
Bland annat handlar det om 
att stärka de mekanismer 
som skyddar ungdomar från 
att prova droger.

– Föräldrar är ofta rädda för 
att verka okunniga när de pra-
tar om droger, men om de går 
till sin egen relation till alko-
hol kan de se att de är precis 
samma mekanismer som styr 
och på så sätt använda sina 
egna erfarenheter i samtalen, 
berättade Ulf Wahlgren.

Tildaprojektet fortsätter 
genom att Christin Lindqvist 
arbetar vidare med att vidga 
sitt nätverk för att kunna 
slussa ungdomar rätt om de 
vänder sig till henne med 
frågor i samband med att hon 
visar filmen. 

– Jag vill att alla på Mälar-
öarna ska känna till Tilda och 
jag fortsätter att visa filmen i 
skolor och för så många andra 
som möjligt, säger hon.

Grodorna och paddorna har 
vaknat upp efter vintern. De 
lämnar sina lövhögar för att 
bege sig till vattnet och delta 
i den årliga lekperioden som 
nu är igång. 

För att ta sig från skogen 
på Jungfrusundsåsen ned till 
vattnet måste de då passera 
Bryggarvägen. Här går det 
ofta fort i trafiken och många 
av grodorna och paddorna 
kommer aldrig fram till sitt 
mål utan blir överkörda.

För att på något vis försöka 
rädda några av grodorna har 
Mälaröarnas naturskydds-
förening satt upp skylten 
”grodor på väg”.

 – Man ser dem ju inte i 
mörkret, men kanske skylten 
hjälper till att någon saktar 
ned farten lite. Vi funderar 
på om man kunde bygga en 
grodundergång, men det är 
ju för det första kostsamt 
och sedan är det ett så brett 
område att det är svårt att få 
ner dem på ett ställe, berättar 
Barbro Alm, vice ordförande 

i Mälaröarnas naturskydds-
förening.

Exakt hur lång tid grod-
vandringen pågår är svårt att 
säga, men det är nu då vär-
men är på väg som aktivite-
ten är hög. Sedan när hösten 
kommer ska de ta sig tillbaka 
till vintervilan. Då kommer 
även smågrodorna traskan-
de.

– Vår ordförande Bo Nylén 
brukar gå ut i det området 
där han bor med en hink och 
hjälpa dem över vägen. Då 
klarar sig i vilket fall dessa 
grodor, säger Barbro Alm.

Alla Sveriges grodor och 
paddor är fridlysta. Det inne-
bär att man inte får döda, 
skada eller fånga dem.

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



Mäklarhuset Ekerö  

Skå
PRIS/BUD: 1 285 000 kr
AREA: 2 782 kvm
ADRESS: Enlundavägen

Avskilt belägen tomt i 
skogen med centralt läge 
i expansiv del av södra 

Nära Troxhammars 

Vanligen en byggrätt på 
ca 250 kvm då positivt 

Väntholmen
PRIS/BUD: 895 000 kr
AREA: 1 776 kvm
ADRESS: Björkviksv 61

Plan lättbyggd tomt med 
lantligt läge och viss 

Byggrätt i område utanför 
detaljplan är normalt 

finns vid tomtgräns, 
infiltrationsbädd för 

Stenhamra
PRIS/BUD: 1 495 000 kr
AREA: 1 002 kvm
ADRESS: Klevbergsv 8b

Äntligen! En centralt 
belägen tomt med ett 

närhet till allt i Stenhamra 
såsom affärer, skolor, 
busshållplatser och 

Byggnadsplanen medger 

TOMTER TILL SALU PÅ FÄRINGSÖ

Mäklarhuset Ekerö

Mäklarhuset Ekerö

Färentunavägen 109, Svanhagen · 08-560 446 63

ekero@maklarhuset.se · www.maklarhuset.se/ekero

Brommamma
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Välkommen till Mäklarhuset på Ekerö
Johan Siönäs och Sophia Åkerman

Telefon 08-560 446 63
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DRAGNING 
i almanackslotteriet 

Grattis! Du som har nr 1380 på 
din almanacka är välkommen till 
oss för att hämta ditt pris!

Blev du utan almanacka?

Nästa dragning: 21 juni

Färingsö - Björkvik
UTGÅNGSPRIS: 1 600 000 kr
BOAREA: 72 + 30 kvm
TOMTAREA: 2 500 kvm
ADRESS: Storhagsvägen 2

Charmigt välhållet fritidshus på fin tomt med viss 

2:a Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRIS: 545 000 kr
AVGIFT: 4 535 kr/mån
BOAREA: ca 60 kvm
ADRESS: Söderströmsväg 404 nära lekplats, strövomåden, motionsspår, skolor, 

BESIKTIGADBESIKTIGAD

Färingsö - Färjestaden
UTGÅNGSPRIS: 3 000 000 kr
BO-/BIAREA: 76 + 36 + 30 kvm
TOMTAREA: 3 096 kvm
ADRESS: Nibblenäsvägen 12

-
bonat bostads hus med härliga uteplatser, braskamin 

BESIKTIGAD



TILL VÅRSTÄDNINGEN 

HYR CONTAINER

SpångaMälarö LBC AB  • 08-564 109 50 •  www.smlbc.se

VI HAR ALLA STORLEKAR

Transport • Maskiner • Markentreprenader • Grus-, Sand- & Jordprodukter • Containers
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Med en liten knorr i tonen kan man 
höra ”var inte du här och handlade 
igår också”. Det plirar i ögonen på 
Hans Billström som han egentligen 
heter, men alla känner honom som 
Bill. Han är snabb på att slänga käft 
men vet också var och när det pas-
sar sig.

– Det gäller att vara flexibel. Det 
finns en etisk aspekt och så måste du 
ha människokännedom och ett öga 

för när det inte är så bra. Du måste 
också kunna säga ifrån med viss 
emfas ibland. Det är väldigt sällsynt 
härute men ibland händer det att 
man måste ryta till lite. I nästan alla 
fall som jag har råkat ut för så accep-
teras det, berättar Bill.

Bill vill gärna framhålla att Ekerös 
befolkning är väldigt positiv. Män-
niskor är för det mesta glada här, 
även i de fall då de inte mår så bra så 
är de i alla fall positiva. 

– Det går alltid att diskutera sig 
fram till en lämplig lösning. Jag har 
aldrig någonsin blivit hotad. En och 
annan kommentar kanske av spe-
ciell karaktär har förekommit, men 
man hade en dålig dag och någon-
stans måste det tas ut. 

Bill beskriver sitt arbete också 

som en viss kuratorsverksamhet. 
Han har sett mycket under åren. 
Det mesta är positivt men det finns 
också några mörka stråk.

– Folk som man har känt har 
mått dåligt och har inte klarat livet 
alla gånger. Det är skilsmässor och 
på senare år, arbetslöshet. Det kan 
knäcka den bästa personen om det 
fortgår för länge och man inte ser 
någon ljusning. Speciellt om man 
kommit upp i åren. Jag har försökt 
att balansera det här så gott jag har 
kunnat och det har gått ganska bra. 

 på Systembolaget i 
Ekerö centrum sedan starten 1994. 
Han är den enda som är kvar från 
den ursprungliga staben. Att det 
blev Systembolaget berodde främst 

på hans filosofi om att han ville ha 
gångavstånd till jobbet. På den tiden 
bodde han dryga 100 meter från bo-
laget så valet var enkelt.

 16 år har han bekantat 
sig med många mälaröbor. 

– Jag brukar säga att jag är den 
ende som träffar hela Mälaröarna 
varje vecka. Ibland när jag går och 
handlar så kan jag vara borta en 
timme, fast det tar tio minuter att 
handla. Folk pratar med mig och det 
är roligt.

Bill poängterar också att det över-
lag är högt i tak mellan arbetskamra-
terna och man ger och tar.

– Det går inte att jobba på ett utåt-
riktat sätt om man inte kan skämta 
lite, det är det som gör att man står 

ut. Det är mycket slängande med 
kommentarer. Stämningen är bra 
och det har den alltid varit. Det spil-
ler också över på kunderna. 

Bill är egentligen infödd stock-
holmare och växte upp i Vasastan. 
Han och hans dåvarande fru flyt-
tade till Ekerö 1979 då de hittade ett 
”färdigt” hus med uppvuxen träd-
gård. De skilde sig efter några år och 
Bill levde ensam tio år tills han fann 
sin nuvarande fru. Idag är de bosatta 
i Stenhamra så gångavståndet till ar-
betet är inte kvar.

 på Systembolaget är på 
deltid. Han har även arbetat ett par 
år som montör på Tigerholms me-
kaniska verkstad och jobbar sedan 
2000 också på Ekerö möbler. Där 
blir han kvar ett tag till om behov 
finns, men den 29 maj är sista dagen 
för Bill på Systembolaget.

– Det blir lite tomt förstås, men 
jag har många intressen så jag 
kommer nog inte bli sysslolös. Jag 
vandrar mycket. Jag packar olika 
packningar och sedan går jag på 
Eldgarnsö, Adelsö och andra ställen 
och är ute hela dagen.

Bill beskriver sig som en fysisk 
person. Han cyklar på sommaren 
och åker skidor på vintern. Förr blev 
det också inlines.

– Det finns ett amerikanskt ord-
språk som säger att om du tar hand 
om din kropp tar kroppen hand om 
dig och det har jag försökt att hålla 
på. Jag har upptäckt att det faktiskt 
fungerar. Jag har också sett i mitt 
arbete vådan av att inte följa det ord-
språket. 

Han är sedan tio år även knuten 
till försvaret i hemvärnet – natio-
nella skyddsstyrkorna vilket han 
kommer att hålla vid liv. Så bygger 
han modeller av fartyg, flygplan och 
lite av varje. 

– Jag har lite planer. Jag kanske 
dyker upp någon annanstans i något 
annat sammanhang här på öarna, 
det får vi se.Sista dagen på System-
bolaget blir passande nog en lör-
dag, en dag då det brukar vara full 
ruljans. Händer det något speciellt 
denna dag på jobbet?

– Det vet jag inte men vad det än 
är så får jag försöka ta det som en 
man, säger Bill med ett plirigt le-
ende.

                            Foto: Ewa Linnros



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 

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

 k  cen um 0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 331313 1 100 ●●●● E Ekkke öörö centttrumEEkkke öörö centttrum ●●●● SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-11155.5.000000MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11100.0.000000-11155.5.000000

Specialvisning!

Med kvalitetsglas från Kaffet 
är alltid på!

 

JUST NU!

Torsdagen 3 juni möter du 
modeexperten Tobias från 
Ricardo Nordica. Mingla 
med oss kl 11.30-18.30 

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

www.ekerocentrum.se

Massor med aktiviteter för stora och små

i  Ekerö  centrum
Lördag den 12 juni kl 10-15

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 ● Simi-
lan Thai food ● Smultronet ● SportXtra ● Svensk Fastighetsförmedling 

Swedbank ● Systembolaget ● Wiking Herrmode

På programmet under dagen:

l Shrek underhåller kl 10-15
l Ansiktsmålning l Fiskdamm l Ponnyridning 
l Kanonbra erbjudanden i alla butiker 

l Lotteri med fina priser l Lokala konsthantverkare 
 Och andra roliga saker...

Läs mer på www.ekerocentrum.se
 eller i nästa nummer av Mälaröarnas Nyheter



Kom in till oss så berättar vi mer om Paroc.  Välkommen!

Är du energismart?

www.paroc.se

RENOVERA ENERGIKLOKT!
Att minska energikostnaderna är alltid klokt, men gör det i rätt 

ordning! Börja med att minimera värmebehovet, sedan väljer du 

energikälla. Annars har du fortfarande en bostad med dålig isola-

tionseffektivitet, även om själva energipriset är lägre. 

Att tilläggsisolera är alltid en god investering. Energiförbrukningen 

minskar, samtidigt som det skapar en behaglig inomhusmiljö.

BYTA FASAD?

Vägg med Klimatskiva

Med klimatskivan tilläggsisoleras en befi ntlig fasad utan att den 

gamla behöver rivas ner. 

Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi!

TILLÄGGSISOLERA VINDEN?

Bästa tänkbara isoleringsmetod

på plats efter bara några timmar!

VARFÖR VÄLJA PAROC STENULL?

Stenull är en mångsidig, obrännbar värmeisolering

värmeisoleringsmaterialet i många europeiska länder.

MILJÖVÄNLIG

för naturen under eller efter användning. Stenull innehåller inte in-

gredienser eller kemikalier som förhindrar eller försvårar återvinning.

RENA SPARBÖSSAN…

att tilläggsisolera är naturligtvis svårt. Men 

räkna med att din investering är återbetald 

energikronor varje månad som går, så länge 

huset står kvar. Helt underhållsfritt.

Tilläggsisolering av vinden – bästa tänkbara isoleringsmetod!

Tilläggsisolera 

med Klimatskivan 

och spara energi!

Paroc stenull är mångsidig obrännbar 

och dessutom miljövänlig.



VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

Kom ihåg!

ROT-avdraget 

är tillbaka!

Ditt lokala byggvaruhus med 
den personliga servicen!

Träffa vår 

representant från 

FRITIDSTOA 

 Demo 
29/5

Alla angivna kampanjpriser är 

inkl. moms och gäller t.o.m 5 juni 2010 

eller så länge lagret räcker.

LJUS I TRÄDGÅRDEN!
Rätt ljussättning av trädgården gör 

underverk både sommar och vinter.  

Med Garden Lights från GELIA 

skapar du en unik och personlig 

trädgård, spännande och inbjudan-

de även när mörkret faller. 

 

12V system: högsta säkerhet!

Låg effektförbrukning: LED ger 

högt ljusutbyte till låg energikostnad

Trygghet: Ljus ger bättre uppsikt

 

Kom in och hämta broschyr – 

börja planera!

Halva priset!
Veckobrevlåda

 495:-
ord.pris 995:-

NÄR INTERNET INTE 

RÄCKER TILL…

GELIA 

Garden Lights

 20% rabatt
 på hela 

sortimentet!

LIVET PÅ LANDET...

Cinderella förbränningstoalett ger dig samma komfort som en vanlig, traditionell toalett. 

Gör din insats för miljön – gå på toaletten!

INGEN LATRINHANTERING, 

INGA MULLRESTER

Cinderella är ingen mulltoa, allt som blir 

www.fritidstoa.se

www.gelia.se



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

Björkviksvägen  1, Färentuna

Passa på att plantera 
nya rosor (vi har över 
200 sorter) och gödsla 
dina gamla

Rosveckor på Gustavshill 

30% rabatt
på rosgödsel

Erbjudanden t.o.m. 6/6

Köp 3 st krukodlade 
rosor och få 1 rosjord 
på köpet

Många människor står helt 
handfallna när de utsätts för ett 
brott och har ingen aning om 
vilka rättigheter de har att få 
praktisk och ekonomisk hjälp av 
samhället. Under 2009 fick 56 
ekeröbor hjälp med bland annat 
detta av Brottsofferjouren.

Till stor del bygger Brottsofferjour-
ens verksamhet på ideellt arbete 
som bedrivs av frivilliga volontärer. 
Anna är en av dessa. Hon är märlarö-
bo, pensionär och mycket engagerad 
i att hjälpa sina medmänniskor. Se-
dan drygt två år har hon arbetat som 
volontär på Brottsofferjouren, en el-
ler två gånger i veckan.

– I vårt rättsamhälle är det tyvärr 
så att skurkarna ofta går fria och att 
det är brottsoffret som blir drab-
bat. Många har ingen annan än oss 
till stöd. Ibland får vi ta hand om 
våldtagna tjejer som känner sig 
helt maktlösa. Polisen säger många 
gånger att de ska återkomma, men 
de hör inte av sig om de inte får fatt i 
förövaren, berättar hon.

givande arbete 
beskriver Anna och hon är helt på 
det klara med att det är värt den en-
ergi och den tid som det tar.

– Vi får så mycket tacksamhet och 
beröm och känslan av att hjälpa en 
annan person är härlig, säger Anna.

I trivsamma och luftiga lokaler 
i Sundbyberg finns det kontor där 
Anna sitter när hon har jour. Där 
arbetar även Camilla Tollin, projekt-
ledare på Brottsofferjouren Solna–
Sundbyberg–Ekerö, som enda fast 
anställda. Till sin hjälp har hon ett 
tiotal volontärer. 

– Vi ger råd och stöttning när nå-
gon har drabbats av brott. Vi tar oss 
alltid god tid att lyssna och så snart 
vi får kontakt försöker vi att kartläg-
ga hela bilden och se vilka insatser 
som behöver göras. Om det behövs 
så kopplar vi in andra myndigheter 
eller samarbetspartners, som till ex-
empel socialtjänsten eller kvinno-
jouren, fortsätter hon.

Polisens resurser är ofta otillräck-
liga och den som drabbas av brott 
känner sig många gånger vilsen och 

ensam när det kommer till att försö-
ka hitta rätt bland försäkringar, lagar 
och rättshjälp. Då kan både brotts-
offret självt och anhöriga eller nära 
vänner få hjälp av all den kunskap 
som finns inom Brottsofferjouren.

allra flesta som 
söker sig till organisationen perso-
ner som har blivit utsatta för miss-
handel, det gäller både kvinnor och 
män. Stöld och rån är också vanligt 
bland män och kvinnofridskränk-
ning bland kvinnor.

– Många som kommer i kontakt 
med oss uttrycker att vi är deras sista 
hopp och att de känner att de inte får 
någon hjälp. När någon drabbas av 
ett brott så får han eller hon göra all-
ting själv eftersom rättsystemet bara 
är inriktat på att hitta brottslingen 
och inte att stötta offret. Det är den 
skevheten som vi arbetar för att för-
ändra, säger Camilla Tollin.

Hon berättar om hur få som känner 
till vilka rättigheter man har som 
brottsoffer och hur frustrerande det 
kan vara för många att rättsystemets 
kvarnar mal långsamt. När det gäller 
rättigheterna kan brottsofferjouren 
hjälpa till med information om hur 
man går tillväga för att få ett målsä-
garbiträde eller ansöka om brottska-
deersättning till exempel.

 svenska rätts-
systemet är stor inom organisatio-
nen. Många av volontärerna är ju-
ridik- eller sociologistudenter eller 
personer som arbetar i människo-
vårdande yrken.

– Men vi poängterar alltid att man 
lämnar yrkesrollen hemma – vi är 
inte psykologer när vi arbetar för 

Brottsofferjouren. Men det är vik-
tigt att det är stabila och empatiska 
personer, som har en stor personlig 
mognad, berättar Camilla Tollin.

Alla volontärer har tystnadslöfte 
och kontrolleras i polisens brotts-
register. De får sedan en grundlig 
utbildning i juridik, samtalsmeto-
dik och ärendehantering bland an-
nat. Därefter går de bredvid en er-
faren volontär en tid och ska sedan 
slutligen godkännas av styrelsen 
innan de själva får agera stöd för 
behövande.

har antalet 
personer i Ekerö kommun som fått 
kontakt med Brottsofferjouren ökat 
kraftigt.

– Efter att vi besökte polisen på 
Ekerö och informerade om vår verk-
samhet så blev det en kraftig ökning 
av ärenden från området. Mest är det 
personer som drabbats av inbrott, 
men även misshandelsdrabbade och 
en del kvinnofridskränkningar har 
vi haft som ärenden, berättar Ca-
milla Tollin.

Dock anses Ekerö fortfarande vara 
en förhållandevis lugn kommun 
med lite av en landsortskaraktär.

 att en eventu-
ell rättegång känns som en jobbig 
situation så kan Brottsofferjouren 
även hjälpa till med en stödperson 
som kan sitta med under denna. 
Det finns dessutom vittnesstöd vid 
tingsrätten i Solna, där den som ska 
delta i en rättegång kan få stöd och 
hjälp. Även den mest världsvana 
person kan bli orolig och känna obe-
hag när den ska konfronteras med 
den som utsatt en för brott.

– Det gäller att komma ihåg att 
vem som helst kan bli brottsdrabbad 
och vi hjälper alla oavsett vem man 
är. Erfarenheterna när man drab-
bas av ett brott är desamma och alla 
hamnar på samma nivå, säger Ca-
milla Tollin.

Anna heter egentligen något annat, 
men vill vara anonym för att skydda 
de brottsoffer hon stöttar.

Brottsofferjouren ger stöd  
till dem som drabbats hårt
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Här fi nns vi!

C

Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14. 

www.malaroidedesign.se

MÅLA HUSET I SOMMAR?
Ge ditt hus en ny look!

Köp färg för 3000 kr
och du får en Kärcher
högtryckstvätt K2.14+ 

på köpet!*

JUST NU!
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Upptäck en helt ny och unik utomhusfärg! One är fasadfärgen som färg-
säkrar ditt hus in i framtiden. Det är en täckande akrylatfärg som behåller 
glans och kulör länge, länge. One är speciellt framtagen för vårt nordiska 
klimat och ger ett effektivt skydd mot väder och 
vind. Passar såväl till nytt trä som till ommålning. 
One är färgen som håller in i framtiden!

* Ord. pris 829 kronor. Erbjudandet går ej att kombinera 
med andra erbjudanden och rabatter. Gäller t o m 31 maj.

www.husmanhagberg.se

Helgö
Högt belägen på vackra Helgö med milsvid vy över Björkfjärden, farleden samt skog och äng. Bästa SV-läge, endast ett
stenkast till strandkant med båtplats och bad. Stilsäkert renoverad villa 130+25 kvm, med panoramavy från stora glasade partier.
Altan med sol från morgon till kväll. Gästhus ca 30 kvm av hög klass. Tomt 2.552 kvm, med plan gräsmatta samt branta partier med
"berg idagen". Unikt tillfälle på eftersökt adress endast 25 min från Brommaplan!
Utgångspris: 4.495.000 kr  Visas: Vänligen ring för information.  Adress: Hästskon 18  Ekerö  08-560 304 22 

Adelsö
Charmigt och lantligt beläget åretruntboende med anor från 1700-talet, kan med fördel användas som sommarhus. 
I mycket bra skick med genomtänkt tillbyggnad från 2007 och nyrenoverat kök från samma år. 139+25 kvm. Gästhus för
övernattande gäster. Lugnt och fridfullt omgivet av en vacker natur och med avstånd till närmaste granne. Odlingsmöjligheter på
plan trädgårdstomt om 1.903 kvm. Välkommen ut på vackra Adelsö!
Utgångspris: 2.475.000 kr  Visas: Vänligen ring Niklas Bergsten för info. Adress: Bergbyvägen  Ekerö 08-560 304 22 

Drottningholm
1700-talsherrgård i modern tappning på vackra Drottningholm, i skyddat Mälarnära läge. Unikt boende med tidstypisk
atmosfär, genomgående hantverk uppfört 2004-2009. Förstklassigt, tidstroget. Kök, våtrum stilfullt anpassade. Fyra sovrum och tre
exlkusiva våtrum. 180+45 kvm. Tomt om 2.800 kvm. Livskvalitet och harmoni både i hus och omgivning. Lantligt, 10 minuter från
Brommaplan. Boendet för den som söker något extra.  Odlingsmöjligheter och lantligt lugnt läge. 
Utgångspris: 9.500.000 kr  Visas: Vänligen ring för info Adress: Edebyvägen 51  Ekerö 08-560 304 22 

Färingsö Kungsberga
32 hektar Mälarnära idyll, åkermark, skog och äng. Ev.
delbar, byggbar för t.ex. hästar. Sjöglimt. Unikt tillfälle att
förvärva jordbruksfastighet med stadsnära läge.
Pris: 8.600.000 kr  Visas: Vänligen ring för info. 
Adress: Kungsberga 23:7  Ekerö 08-560 304 22 

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

Du får en dagsfärsk fri värdering av  din bostad
och kunskap om hur den lokala marknaden ser ut. 
Räkna med oss när det gäller ditt boende.

Välkommen att bli
nöjd du också!

Räkna med oss!



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.
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Föreningen Skråme bildades 
för drygt ett år sedan. Det 
hela är sprunget ur en sång-
grupp som hållit på i drygt 
15 år. 

– Det har vuxit med åren 
och vi tyckte att vi måste 
formalisera det på något vis. 
Då bildade vi föreningen. 

Tanken är att den ska fungera 
som en paraplyorganisation 
så att olika grupper kan finna 
varandra eller enskilda per-
soner kan hitta likasinnade 
om man vill göra någonting, 
berättar Ingegerd Ward som 
är föreningens kontaktper-
son.

 kring 20-30 stycken 
aktiva i föreningen idag med 
ett brett åldersspann mellan 
15 till 65 år.

– Vi låter föreställningarna 
växa fram och improvise-
rar kring ett tema. Förra året 
kom vi på att vi måste ha en 
melodifestival. Dels har vi 

försökt ett antal år att få med 
våra låtar i den riktiga melo-
difestivalen, men det har vi 
inte lyckats med. Så nu gör vi 
vår egen.

 framför sina bidrag 
har själva gjort text och mu-
sik. De har sin egen orkester 
med fiol, tvärflöjt, bas och två 
gitarrer som ackompanjerar. 
Det blir som en riktig melo-
difestival där programledar-
na har gjort filminspelningar 
med de medverkande. Det 
blir även backstage-filmer 
och dans.

– Det är publiken som är 
jury. De får köpa sina röst-

sedlar. Sedan kommer vi att 
väga röstsedlarna och de som 
väger tyngst vinner, berättar 
Ingegerd Ward.

 två vinnare efter-
som det är två föreställning-
ar. Första föreställningen är 
på fredagen före den riktiga 
melodifestivalen. Den andra 
är klockan 16 på lördagen 
samma dag som den riktiga 
melodifestivalen äger rum.

Kören bildades 1931 som 
Sveriges första blandade stu-
dentkör. Kören har haft flera 
kända musikprofiler som 
dirigenter. Mellan 1943 och 
1964 höll Johannes Norrby 
i taktpinnen. Körens vice 
dirigent Eskil Hemberg tog 
därefter vid och ledde kören 
i 20 år, fram till 1984 när han 
blev chef för Stora Teatern 
och sedermera operachef i 
Stockholm. 1991 till 2007 var 
Christina Hörnell ledare för 
kören. 

Sedan våren 2008 är Hå-
kan Sund körens dirigent. 
Han är pianist, tonsättare 
och lektor i pianospel vid 
Kungliga Musikhögskolan. 
Förutom Akademiska kö-
ren är han också dirigent för 
Orphei Veteraner. 

– Idag är vi drygt 20 medlem-
mar i kören. Hälften har varit 
med i 20, 25 år och några av 
oss har varit med en kortare 
tid. Den yngsta är strax un-
der 30 år och den äldsta runt 
60 år, berättar Anna-Carin 
Carlsson som är ordförande 
i Akademiska kören sedan 
december 2009 och bosatt på 
Ekerö sedan 1991. 

Kören fick sitt namn efter-
som den från början var en 
blandad studentkör, knuten 
till universitetet, med främst 
akademiker bland koristerna.

Numera har Akademiska 
kören ingen särskild kopp-
ling till universitetet även 
om det finns en hel del aka-
demiker i kören.

Akademiska kören bjuder 
på en blandning av Alfvén, 
Taube, Olsson, Schütz och 
folkliga koraler den 30 maj 
i Mälarökyrkan i Ekerö cen-
trum.

www.nordic-light.com Varför Nordic Light?

HÄMTA 

INSPIRATIONS 

KATALOG I 

VÅR BUTIK.

                   

Välkommen till 
vår utställning!

Terrassmarkiser
Fönstermarkiser
Balkongmarkiser

Persienner - Rullgardiner - Träpersienner 
Plisségardiner - Skärmgardiner - Lamellgardiner

Varför Nordic Light?

Jämtlandsgatan 120, Vällingby  ●  Tel. 87 59 87  ●  www.solskydd-inredning.se 
Öppettider: måndag-fredag 9-17, torsdag 9-19. LÖRDAGSÖPPET 11-14

www.solskydd-inredning.se



Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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Drottningholms slottsteater 
inleder 2010 en nysatsning 
på Mozart. Säsongspremiä-
ren ”La finta giardiniera” är 
ett ungdomsverk av Mozart.

– I årets uppsättning vill vi 
ge en nutida tolkning, berät-
tar regissören Per-Erik Öhrn. 

Han har därför arbetat 
fram en ny lösning. Don 
Ramiro i operan inte bara 
gestaltas av en kvinna, utan 
spelar dessutom en kvinna 
i manskläder vilket medför 
konsekvenser vid bröllopet i 
slutet av operan. 

I föreställningens program 
står att läsa att ”Drottning-
holmsteatern utgör en i alla 
avseenden idealisk spelplats 
för just den här iscensätt-
ningen, som inte bara sam-
ordnar det seriösa med det 
komiska i stycket, utan också 
på ett underbart sätt åstad-
kommer en försoning mellan 
det förgångna och vår nutid.”

I programmet skriver ock-
så Per-Erik Öhrn följande om 
uppsättningen: ”Det luktar 
skandal lång väg. Alla ljuger 
nämligen – både för varan-

dra och för sig själva. Ljuger 
till poetisk och passionerad 
musik av en brådmogen Mo-
zart – i en opera samman-
fogad med en stor portion 
humor. Kanske kommer san-
ningen i dagen med hjälp av 
1700-talsteaterns magi?!” 

Årets sångarlag från Ope-
rahögskolan i Stockholm har 

ungdomlig och internatio-
nell bredd med bland annat 
Katja Zhylevich från Vitryss-
land, Luthando Qave från 
Sydafrika och Gunda-Marie 
Bruce från Norge.

Premiären sker den 30 maj.

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

KOMVUX – studera 
i Ekerö Centrum

Sök nu till hösten 2010
Från hösten 2010 kan du läsa kurser på grundläggande nivå 

i engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk.
På gymnasienivå kan du läsa engelska A, matematik A 

samt svenska/svenska som andraspråk A. 

Kurserna erbjuds även kvällstid. Kurserna startar vid tillräckligt 
många sökande.

Undervisningen bedrivs i Lärcentrum, biblioteket Ekerö Centrum.

Du kan dessutom välja bland ett stort antal kurser på distans inom 
exempelvis vård, barn- och fritid, ekonomi.

Läs mer på vuxenutbildningens hemsida, där hittar du bl.a. ansökan:
www.ekero.se/vux

Kurserna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade. Du kan söka 
studiemedel via www.csn.se

Välkommen att kontakta Ekerö Komvux för studievägledning 
och info.  560 392 69 

eller jan.korell@ekero.se



An Mo Massageterapi
Glenn Cornland 

Dipl. Massageterapeut,  Tai Chi Chuan instruktör 

Tai Chi & Qi Gong - Nybörjarkurs HT 10
Drottningholmsskolans gymnastiksal

Start i september

Info: 070-436 12 89      www.anmomassageterapi.se

Tel 08 -560 313 31
Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina 

www.naprapaternaekerö.se

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

ÖPPETTIDER

Mån 8-17, Tis 9-17, Ons 9-19, Tors 9-17, Fre 8-16

• ansiktsbehandlingar • vaxningar • hårborttagning •

• öronhåltagning • mineralmakeup • hårförlängning •

m
inera

lm
a

keu
p

 • IP
L • restyla

ne • m
a

ssa
ge • klip

p
ningfo

tv
å

rd
 •

 sl
in

go
r 

o 
fä

rg
 •

 h
å

rf
ör

lä
ng

ni
ng

 •
 n

a
ve

lp
ie

rc
in

g 

Tips från Skönhetscoachen!

SOLPRODUKTER 20%! 

560 406 00 • info@salongstorabla.se
         www.salongstorabla.se

1/2 BEN + BIKINIVAX 350 kr!
FRANS & BRYNFÄRG 250 kr!
SOMMARFÖTTER 350 kr!
PEELING & MASK 350 kr! 

Vattenresistent Mineral 
make med 20 & 30 SPF!

Giltig t.o.m 23 juni 2010
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Husmödrarna i Färingsö 
frestade ordförande i trafik-
säkerhetskommittén, yrkes-
mästare Eric Boström, med 
ett glas konjak under sin sista 
sammankomst för terminen. 
Reaktionen var påtaglig och 
tämligen omedelbar. Redan 
efter fem – sex minuter kom 
en märkbar färgskiftning 
i grönt på den alkotestare 
som nyttjades för att mäta 
alkoholhalten. Före det ödes-
digra glaset hade ingenting 
märkts. Det var polisman 
Erik Söderberg som demon-
strerade ”alkotesten” och 
använde Eric Boström som 
försökskanin i samband 
med trafiksäkerhetens kväll. 
Erik Söderberg berättade 
att dessa test numera finns i 
varje polisbil och används i 
misstänkta fall.

Deltagarna blev dessutom 
påminda om vikten av att 
leva som vi lär gentemot våra 
barn, inte minst när det gäl-

ler trafiksäkerhet. ”Vi får inte 
predika trafikvett för barnen 
för att sedan själva laura 
(vimsa, reds anmärkning) på 
gator och torg”, skrev Mälar-
öarnas Nyheter.

handskas 
ovarsamt med cigarettfimpar 
visar sig också i tidningen 
våren 1960.

Överallt på Mälaröarna 
råder svår torka och ett par 
besvärliga skogsbrandstillbud 
har förekommit. Bland annat 
drabbas Ekerömalmen av en 
brand som hotar stora områ-
den. En lastbil med flyttsaker 
och en moped på flaket, fattar 
eld och kör en lång stäcka 
innan branden upptäcks. 
Förmodligen har cigarettglöd 
hamnat på flaket och orsakat 
branden. När brandkåren 
anländer är lastbilen övertänd 
och skogen på bägge sidor om 
vägen är i allvarlig faran innan 
elden bekämpas.

om att en 
cigarettfimp orsakat även en 
markbrand på Ekerö ett par 
dagar senare. Ett område på 
300 kvadratmeter bränns av 
och hade inte brandkåren 
varit på plats så snabbt hade 
branden blivit mycket svår-
bekämpad.

Ytterligare en stor brand 
äger rum under samma 

vecka. Denna gång är det en 
svårbemästrad skogsbrand 
vid Lugnet på Ekerö. Brand-
kåren ägnar fyra timmar åt 
att få bukt med branden som 
ödelägger 500 kvadratmeter 
skog. Mitt i det avbrända om-
rådet påträffas resterna av en 
koja och det är uppenbart att 
barn som använt kojan lekt 
med eld och på så sätt orsakat 
elden.

– Det är så fantastiskt torrt i 
mossan och marken att vatten 
nästan inte biter. Vi öste på 5 
000 – 6 000 liter vatten, men 
ändå låg små brandhärdar 
och pyrde här och var i den 
genomtorra mossan, berättar 
brandchef Per-Åke Sandberg.

plåt-
burkar med sopor har 
också olovligen dumpats på 
Lovön och personen som 
ligger bakom nedskräp-
ningen döms till 150 kronor 
i dagsböter vid Sollentuna 
och Färentunas domsagas 
senaste ting. Mannen ifråga 
hade haft sina vägar ut till 
Ekerö och tagit soporna på 
sin lastbil i akt och mening 
att kasta av burkarna på 
”lämpligt” ställe utefter 
vägen. Tillsammans med en 
annan man blev han tagen på 
bar gärning och de båda fick 
själva städa upp efter sig.

Information om  
centrumplanering  

i Stenhamra

Tid:  tisdag 1 juni kl.19.00
 

Plats: Uppgårdsskolan

Nu är det dags för uppföljningen av de tidigare  
kreativa processmötena om det framtida Stenhamra 
centrum.  
 
Aros arkitekter kommer tillsammans med politiker 
och tjänstemän att presentera en idéskiss för  
Stenhamra centrum. 
 
Varmt välkommen!

www.ekero.se & www.kungahuset.se



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

Färentunavägen 65 (Färingsö Trä) 
08-560 247 80    www.mgrental.se

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00

LÄGGA MARKSTEN?
Hyr markvibrator 

hos oss!          
Finns mellan 50 & 
700 Kg maskinvikt.

Vi har även allt du 
behöver för att kapa 
marksten och plattor. 

Sommar
simskola
Nu är det dags att anmäla sig till 

årets sommarsimskola på Mälaröarna!
Vecka 29-31

Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, 
Kärsgatan (förmiddagar), Mörby (förmiddagar) 

Stockby (eftermiddagar)

För info kontakta: 
Stockholms Kappsimningsklubb på
Hemsida: www.skksim.nu 
E-post: skk.ungdom@bredband.net
Tel: 08-87 26 59. Anmälan sker via 
www.simskolanonline.se/ekero

Villatomter på Ekerö, 
södra Färingsö

Fina villatomter i Mörbyområdet endast ca 15 min 

från Bromma, vackert lantligt belägna i äldre triv-

samt villaområde. 6 st villatomter + separat träd-

gårdsmark finns för försäljning, troligen under som-

maren/hösten 2010. På en av tomterna finns villa 

byggd ca 1960 och med renoveringsbehov. Detalj-

planerat område med kommunalt V/A i gatan. Gång-

avstånd till Mälaren med fin badplats och ca 500 

m till busshållplats. I närområdet finns bl a skola, 

förskola, Troxhammar golfbana, butiksby, mataffär. 

Gång/cykelväg till Ekerö centrum.

Mera info och intresseanmälan 
per tel. 0768-204550

Ett fästingbett kan räcka – 

vaccin skyddar mot TBE!

Vaccinera dig och din familj mot fästingöverförd 

hjärninfl ammation (TBE) vid:
 

ICA Nära Skå, mån 31/5 (kl. 15-19) 

samt tis 15/6 (kl. 15-19)

Alla som bor i, eller ska resa till, områden där TBE förekommer och 
vistas i skog och mark bör överväga vaccination mot 

fästingöverförd hjärninfl ammation (TBE)

BS2009_015SE feb 09 

www.baxter.se

Mer information på www.fasting.nu

Denna fyrhjuling stals natten 
mellan 8-9 maj i Älvnäs. 

Hittelön 25.000:- för uppgifter 
om gärningsman/återfinnande. 

gh0143@gmail.com
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Förbifart Drottningholm
Trafikstockningarna på 
Ekerövägen har blivit 
allt värre, särskilt under 
rusningstiden på varda-
gar, men numera även 
på helger. Om Förbifart 
Stockholm byggs kommer 
ännu fler bilar och lastbilar 
att köra 261:an till och från 
Brommaplan. 

Denna insikt har föranlett 
kommunen att kräva en 
breddning av vägen till fyra 
filer, som bland annat inne-
bär att Lindötunneln också 
måste breddas. Motvilligt 
har Trafikverket gått med på 
detta, men bara om kommu-
nen bidrar med 65 miljoner 
kronor av den totala kostna-
den på 893 miljoner kronor.  

Det som borde bekymra 
både kommunen och Tra-
fikverket (och alla andra) är 
vad fyra filer skulle betyda för 
världsarvet Drottningholm. 
En fyrfilig väg runt parken 
och slottet skulle förvärra 
en redan ohållbar situation. 
Trafikbullret från Ekerövägen 
är Drottningholms allvarli-
gaste miljöproblem. Detta  
och bilavgasernas förorening 
av dammarna, med övergöd-
ning och algbildning som 
resultat, samt mycket allvar-
liga vibrationsskador på äldre 
hus i närheten. 

Även Drottningholms 

världsarvsstatus hotas av väg-
breddningen. UNESCO har 
skrivit: 

”Att lösa detta pro-
blem genom att återigen 
bredda vägen verkar inte 
förenligt med Världsarvs-
konventionen”.  Hotet är inte 
tomt. Staden Dresden ströks 
nyligen från världsarvslistan 
just på grund av en liknande 
trafikfråga.

Drottningholm är juvelen 
i kronan på Sveriges turistnä-
ring. Om dess världsarvstatus 
skulle gå förlorad skulle det 
vara en pinsam förlust, inte 
bara för kommunen, utan 
även för hela landet. Det kan 
knappast vara någon som inte 
inser att detta bör undvikas, 
kosta vad det kosta vill.

Vill man ha fyra filer på 
Ekerövägen får man ta 
konsekvenserna, nämligen 
att trafiken måste flyttas 
någon annanstans än genom 
Drottningholm. Hur kan man 
vara så dum så man kräver 
en tunnel under hela Lovö 
för Förbifart Stockholm och 
glömmer att kräva samma 
lösning för Drottningholm?! 

En fyrfilig vägtunnel förbi 
Drottningholm skulle lösa 
alla de problem som en 
breddning av Ekerövägen 
ställer. Cirka 90 procent av 
trafiken förbi parken och 
slottet skulle försvinna. Den 
delen av Ekerövägen kring 
världsarvet skulle då avlastas 
till lokalväg, endast för bruk 
av lovöbor och besökare till 

Drottningholm. Trafikflödet 
till och från Brommaplan 
skulle flyta fritt samtidigt 
som hela världsarvsområdet 
skulle förvandlas till en bul-
lerfri zon.

Frågan är förstås tvärpoli-
tisk. Det skulle vara synd om 
någon av de två allianser som 
behärskar svenska politiken 
idag lyckades lägga tassarna 
på Förbifart Drottningholm. 
Ändå är det bara två partier 
som hittills förstått värdet av 
denna idé. Oberoende av var-
andra har både Miljöpartiet 
och socialdemokraterna i 
Ekerö redan lagt in motioner 
till kommunfullmäktige 
som förordar en utredning av 
frågan. I socialdemokrater-
nas fall rekommenderas att 
tunneln dras från Lovösidan 
av Lindötunneln fram till 
Brostugan på Kärsö. Men om 
både upp- och nedgångarna 
till Förbifart Stockholm 
och ingången till Förbifart 
Drottningholm placerades på 
Ekerösidan av Lindötunneln 
(alternativdragning 2 – se 
kartan) skulle hela Lovö 
skonas från all direkt och 
indirekt påverkan från både 
förbifarter (bortsett från några 
avgastorn). 

Alternativ 1 skulle bli 
billigare, förmodligen lika 
möjligt tekniskt sett, men 
något mindre skonsamt på 

Lovö. I detta fall skulle tun-
neln dras från Bråtabacken på 
Lovö fram till Brostugan. Den 
skulle bli cirka tre kilometer 
lång. Enligt Trafikverkets 
egna siffror skulle den kosta 
cirka tre miljarder kronor 
(att jämföra med kostnaden 
för Förbifart Stockholm: 
28 miljarder kronor!).  
Finansieringen kan lösas 
genom ett samarbete mellan 
flera olika parter. Eftersom 
Drottningholm är en viktig 
riksangelägenhet och alls 
inte bara en kommunalfråga, 
bör svenska staten rimligtvis 
stå för största delen av kost-
naden. Även Stockholms 
stad borde bidra; det är mest 
stockholmare som brukar 
Drottningholm. Projektet 
borde för länge sedan ha 
setts som en förutsättning 
för Förbifart Stockholm (det 
borde till och med genom-
föras först) och kan delvis 
finansieras ur samma budget. 
EU-pengar kan också vara 
tillgängliga för att rädda ett 
världsarv.

Alla skulle vinna om 
Världsarvet räddades från 
bilen – Ekerö kommun, 
Stockholms stad, hela landet. 
Dags att kräva en snabbutred-
ning och ett lika snabbt beslut 
i frågan. Tiden rinner iväg.
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Sök till Komvux! Hösten 2010
Genom samarbete med Solna och Stockholm kan Ekerö Komvux erbjuda dig ett brett utbud av kurser 

på gymnasial nivå.

Exempel på KOSTNADSFRIA kurser:
 Allmänna ämnen:  ekonomi, datakurser, kemi, språk, turism, hotell, matematik

Yrkesutbildningar: barnskötare, kock, konditor, elektriker, undersköterska, VVS-montör, 
ekonomiassistent, fastighetsskötare

• Komvux erbjuder flera kursstarter per år
• Distanskurser söker du via Ekerö komvux, påbörjas varje vecka
• Du kan välja att studera i andra kommuner än Sthlm o Solna
• Alla kurser är avgiftsfria och studiemedelsberättigade

Mer information om kursstarter och utbud hittar du på respektive hemsida.
 www.ekero.se/vux , www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning , www.stockholm.se/vux 

eller www.csn.se 

Välkommen att kontakta Ekerö Komvux för studievägledning och info. 
560 392 69 eller jan.korell@ekero.se

Här kommer lite trafikråd till 
mälaröbor. Ekerö är Sveriges 
hästtätaste kommun.
 
SOM BILIST bör du tänka 
på att: 
– Sakta in i god tid. De flesta 
hästar är orädda för bilar, 
men det kan ju även hända 
att hästen blir skrämd av 
något annat och hoppar till. 
– Lämna betryggande 
avstånd i sidled när du pas-
serar hästen, extra viktigt vid 
blött eller halt väglag. 
– Hästar tycker ofta att oljud 
och skrammel är läskigt, 
så har man last eller släp 
av något slag bör man vara 
extra försiktig. Om du stan-

nar bilen och låter hästen gå 
förbi, vänta med att starta 
motorn tills det att hästen 
passerat ordentligt. Ett 
plötsligt ljud skrämmer ofta 
mer än ett kontinuerligt. 
Tryckluftsbromsar eller 
signalhorn bakom hästen 
hör till sådant som kan vara 
förödande. 

– Ge akt på om ryttaren ger 
tecken till dig som bilförare 
om att till exempel sakta in 
eller stanna. 
– Blända av när du möter 
hästar i mörker.

SOM RYTTARE bör du 
tänka på att: 

– Ridande ska använda sig 
av körbanans högra sida om 
inte särskild ridbana finns. 
Det är vanligtvis inte tillåtet 
att rida på gång- och cykel-
banor. 

– Rid alltid på vägens 
högra sida i kolonn. Är ni 
många, rid två och två. 

– Yngre och oroliga hästar 
bör gå i par med en lugn häst 

– och mindre erfarna ryttare i 
par med en mer rutinerad.

– Ge alltid tecken i god tid 
så att både gruppen och trafi-
kanter är förberedda. 

– Håll ihop gruppen. Låt 
aldrig hästar invänta varan-
dra på varsin sida av vägba-
nan. Hästar är flockdjur och 
i värsta fall kan en häst kasta 
sig efter den del av flocken 
som redan passerat över 
vägen. 
– Vid ridning i mörker måste 
både ryttare och häst ha 
reflexer.

En rubrik, som kan betyda så 
mycket! Inte minst att våra 
äldre är rena under,  när de 
ska flyttas till våra grann-
kommuner. Rena i bemär-
kelsen att före flytten, får de 
bada och dyka i vårt badhus, 
en Mollbergare med halv 
skruv sitter fint! Något att 
berätta om på nya boendet i 
grannkommunen! Att Ekerö 
kommun saknar bostäder 

för våra äldre är en sak, men 
rena under måste de vara, jag 
menar de äldre...  

Det vore ett rent under om 
både badhus och äldreboen-
det kunde invigas samtidigt. 
Då kan vi alla som ”älskar” 
Ekerö känna den stolthet, 
som gör oss till rena och 
empatiska människor !

¢¢¢¢ 
Jag är en pensionerad trafik-
polis och läser med ilska hur 
en del förare i Ekerötrafiken 
hanterar mobilen när de kör 
buss.

Visst, korta, nödvändiga 
samtal, är ingenting jag har 
någon synpunkt på, men när 
en förare sitter och babblar 
om sina skatteproblem, då  
är denne ett problem! 

Jag körde buss på Råsta 
innan jag blev polis och som 
bussförare ska du ge service 
genom att inrikta dig på att 
köra på ett trafiksäkert sätt 

och att vara vänlig mot pas-
sagerarna.

Killen som pratade nästan 
20 minuter ska förstås kallas 
in till tjänstgörande instruk-
tör och få sig en uppsträck-
ning! Det är förvånande 
att inte bussbolagen bättre 
instruerar sina bussförare 
om etik och moral.

Blev den drabbade av-
slängd från bussen på grund 
av  kritik mot mobilpra-
tande, ja, då har berört buss-
bolag också ett problem!
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Staffan Strömbäck räknar 
med att det finns cirka 
sju personer som idag är i 
behov av plats i ett äldrebo-
ende på Adelsö, men man 
kanske ska ha med i beräk-
ningarna de personer som 
idag är i 50-60-årsåldern. 
Man kan inte tänka på de 
som är i 80-90-årsålder för 
de kommer aldrig att hinna 
bo i ett eventuellt boende. 

Men hur många personer 
är det  i Ekerö kommun 
som står i kö och väntar på 

plats? Likaväl som adelsö-
bor får plats i centrum eller 
på Färingsö så kanske andra 
ekeröbor kan få plats i ett 
boende på Adelsö/Munsö. 
Men då säger jag ju emot 
mig själv, med tanke på 
resvägar och annat. Men 
avlastningsplatser finns 
det ett ständigt behov av i 
hela vår vackra kommun 
där det är många som blir 
vårdade i hemmet av tappra 
närstående som kan behöva 
avlastning en vecka i måna-
den, då kan man ”fylla 
ut” boendet med ett antal 
avlastningsplatser.

Staffan Strömbäck tar också 
upp att ingen bygger ett 
äldreboende för mindre än 
30 personer, men då kanske 
vi i Ekerö kommun ska vara 
först och banbrytande på 
det området? Ett bevis på att 
vi vågar satsa på våra äldre. 
Det kanske bara är positivt 
med ett litet hemtrevligt 
boende med inte så många 
platser. Se bara på Adelsö 
gruppbostad, det är sex till 
åtta platser, personalen har 
tid att ägna sig åt sina bru-
kare och har tid till aktivite-
ter. Vem vill inte jobba eller 
bo på ett boende där man 

har tid att sätta sig ned och 
ägna sig åt bara en person? 

Nej, jag har förstått 
för länge sen att Ekerö 
kommun med den nu sit-
tande kommunstyrelsen 
inte vill satsa på Adelsö 
för annat än egen vinnings 
skull (Birka/Hovgården). 
Vi adelsöbor får väl hoppas 
på att en privat entreprenör 
ser möjligheterna och vågar 
satsa, för jag vet att det blir 
en succé.

Äntligen har tre års arbete 
med återkommande reser-
vationer i Ekerö kommuns 
miljönämnd gett resultat.
Nu har även moderaterna 

vaknat och tycker sig kunna 
godkänna minireningsverk.
”Sent ska syndaren vakna”.



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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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!

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
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MOTORCROSS |

Hur är formen i klubben in-
för tävlingssäsongen:
– Den är nästan på topp. Vin-
terns inomhusträning med 
kondition och hinderbana har 

gett ett bra resultat och även 
föräldrarna börjar röra på sig.

Vad hoppas ni på för resul-
tat:
– Naturligtvis är förarnas sä-
kerhet viktigast och att de har 
roligt, men de flesta ligger på 
en sådan nivå att placering 
börjar bli viktigt. Några ligger i 
topp bland de fem bästa, några 
siktar på topp tio och några på 
att mäta sig med eliten i Sve-

rige. Vi hoppas att alla förarna 
utvecklas positivt under året.

Vad har ni för andra aktivi-
teter på gång:
– För att få fram fler förare ord-
nar vi en cross-skola för junio-
rer i maj och juni.   Där hjälper 
vi nybörjare att komma igång 
och att utvecklas utifrån varje 
barns möjligheter och takt.

28  sporten | MÄLARÖARNAS N M

¢¢¢¢ TILL 6 JUNI

FOTBOLL |

¢¢¢¢ DEN 17 MAJ

FOTBOLL

FOTBOLL |

Efter intåg till champions 
league-hymnen tillsammans 
med båda klubbarnas F-02 
lag, var stämningen satt inför 
årets match.

Skå öppnade i ett högt 
tempo med hög press på 
EIK:s backlinje. Den gamle 
EIK-spelaren Erik Cunelius 

får den farligaste chansen då 
han efter frisparksretur var 
helt fri men skjuter mitt på 
målvakten. 

EIK tog dock ledningen i 
den 33:e minuten. Christof-
fer Åsberg bredsidar behärs-
kat in ledningsbollen och 
EIK:s spel blir bara bättre 
och bättre och Skå orkar inte 
längre hålla sin höga press.

I den andra halvleken är det 
EIK som styr spelet och trots 
Skå-kvittering så är det hem-
malaget som går vinnande ur 
derbyt efter Jimmys Suhrs 

mål i den 76:e minuten.
Ett härligt slut på en fan-

tastisk inramning. Till halv-
tid anordnades bollrullnings-
tävling för storpubliken. En 
speaker höll i taktpinnen och 
presenterade både lagupp-
ställningar och målgörare. 

En mycket trevlig atmos-
fär där forna spelare, barn-
familjer och äldre kom ner 
och bevittnade årets match 
på Mälaröarna, där EIK vann 
mälaröderbyt med 2-1.

Första derbyt

IDROTT |

Många av festdeltagarna som 
varit med ända sedan förspelet 
till föreningen berättade min-
nen från förr. Mälarö SOK, 
som bildades den 29 april 1970, 
hade dessförinnan inhyst sina 
löpare och orienterare i Ekerö 
IK:s friidrottssektion. Fot-
bollsfokuset i storklubben 
gjorde dock att man kände 
sig lite bortglömda och bil-
dade därför en egen förening 
med totalfokus på sina egna 
intressen, vilket idag lockat 
450 medlemmar. De senaste 
tillskotten kom med Träkvis-

tavallens nya friidrottsanlägg-
ning och alla tekniksugna frii-
drottsungdomar.

Det bjöds också på en nos-
talgisk modekavalkad med 
tränings- och tävlingskläder 
från klubbens karriär genom 
årtiondena. 

Högtidsstunden var dock när 
tre av klubbens stolta ”pro-
dukter” fick motta varsin jät-
tebuckla för sina imponerande 
elitframgångar.

SOK 40-årig motionsmissionär

 Foto: Ove Westerberg

Mälarö motorcross igång för säsongen

 Foto: Ove Westerberg



Under maj månad införs möjligheten att välja  
utförare av hemtjänst i Ekerö kommun.  
 
Du som har hemtjänst kommer inom kort få ett brev 
med information om valmöjligheterna. Där kommer 
också framgå  var du kan vända dig om du har frågor.  
 
Företag och organisationer är välkomna att ansöka 
om att bli godkända som utförare av äldreomsorgen  
i Ekerö. Information om upphandlingen och  
förfrågningsunderlag finns på Ekerö kommuns  
hemsida, www.ekero.se 
 

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

Valfrihet inom  
hemtjänsten i 
Ekerö!

Med unikt läge med tomtgräns mot Djurgårds naturreservat ligger denna moderna och stilfulla villa. 
Problemfri konstruktion med låga driftskostnader tack vare platta på mark, vattenburen golvvärme och 
frånluftsvärmepump med värmeåtervinning. Dessutom har hela bostaden ett härligt ljus tack vare de 
stora fönsterpartierna mot den västvända trädgården, ängarna och det intilliggande naturreservatet. 
Direkt närhet till Stenhamra Centrum med skola och butiker.

Adress:
Morsarvet
Budstart:
3.750.000 kr

Läs mer om denna 
bostad på www.notar.se. 
Välkomna på visning!

Rum:
5-7 + kök
Area:
140 kvm, Tomt: 2.094 kvm

Byggår: 
2005
Kontakt: 
0708-99 79 02

Visning:
Sön 30/5 12.00-13.00  
Tis 1/6 17.30-18.15 

Villa Ekerö/Stenhamra

Ditt livs bästa affär



30   familj | 

Mona Wiklund Cederborg

 alfa   
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

              
           

Auktoriserad av SBF

Ny adress Christin Lindqvist
Jur Kand.

Din jurist på Mälaröarna 
Familjerätt och Arvsrätt

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

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

Däckspecialisten!
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 nyheter
MÄLARÖARNAS

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

¢
 

¢ 

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

Min livskamrat
Vår käre Pappa

Morfar  och Gammelmorfar

Janne Cordéus
*  1 november 1942

 ✝ 29 april 2010

E L S Y
ANETTE och MICKE
HELÉN och MATTEO

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Var inte ledsen
för att jag är borta
Var glad över att
jag har funnits

________________________  

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den 4 juni
kl 11.00 i Skå kyrka. Därefter

inbjudes till minnesstund.
 Osa vänligen till Järfälla 
Begravningsbyrå på tel.

08-580 353 40 senast 1/6
Tänk gärna på Cancerfonden

tel. 020-595959

Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik och försäkringar. Du är 

varmt välkommen på vårt kontor. Vi gör även hembesök och har jour 

dygnet runt.

Brommaplan 420, Bromma 

Tel. 08-709 86  50
www.fonus.se Torun

Lars Johansson
* 24 juni 1949

Min Älskling
har stilla insomnat

Ekerö 3 april 2010 

MARGARETA

Det finns en lustgård
 utanför vår värld, 

ett evigt Eden, väntande
i sol…

_______________________  

Lars minne kan hedras med 
gåva till Viltjouren, Ekerö 

pg. 91 16 99 -7

 JPS Transport  
EKERÖ    073-903 76 20

Varför hyra bil? 
Vi hjälper privatpersoner med 

mindre transporter och 
flytthjälp på Mälaröarna. 

Vi kan t ex köra hem din nyin-
köpta tvättmaskin från butiken 
eller hämta grovsopor till åter-
vinning. Smidigt och prisvärt! 

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

Må 7/6 ICA Superm Tappström 15-19

Välkommen till 
Fästingbussen!

Hela turlistan på 
www.vaccindirekt.nu

Fira MORS DAG 
på NYKROG
Kl 12-18 Skynda dig att boka bord!

Vi har nu även öppnat upp 
Fredagskvällar ”After work” buffé fr kl 18

Lördagskvällar  à la carte meny fr kl 18 

VÄLKOMNA!

Tel. 560 330 25  
www.nykrog.se 

Träkvista, 
Fantholmsvägen 
in till höger vid 
Ekerö båtklubb

 LOPPMARKNAD
i Färentuna församlingshem 
lördagen den 29 maj 2010 

kl. 9.00-15.00
Kaffeservering 

Välkomna önskar Kyrkans arbetsgrupp

Ture Lunneskog
”Smed -Ture”

*  16 september 1918

Vår kära Pappa
Farfar och Morfar

har hastigt lämnat oss

Adelsö 9 maj 2010 

INGRID och OLLE
Magnus
Daniel

SUNE och ANNELIE
Therese och Jimmy

Pernilla
Barnbarnsbarnet 

________________________  

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen den 4 juni 

2010 kl. 14.00 i Adelsö kyrka.
Därefter inbjudes till minnes-

stund i Hembygdsgården.
O.s.a. till begravningsbyrån 

tel. 08-25 93 84 senast 
28 maj.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Läs MN 
på nätet 

malaro.com

Inga dator 
frågor är 
dumma



Duktiga och förtjänstfulla företagare i Ekerö ska  
uppmärksammas och nu är det är dags att utse 2010 
års Ekeröföretagare.

Din nominering med namn, företag och en kort 
motivering mailas till aretsforetagare@ekero.se eller 
lämnas i receptionen i kommunhuset senast  
den 16 aug.

Årets Ekeröföretagare är ett  
samarbete mellan: 
Näringslivsrådet i Ekerö kommun, 
Mälaröarnas Företagareförening, 
Handelskammarens  
lokalavdelning Ekerö/Västerort, 
Företagarna i Ekerö centrum och 
Mälaröarnas Nyheter.

Näringslivet – en aktiv del av ett  
levande och växande Ekerö

Vem vill 
Du nominera?

Din 
nominering behövs senast 

16
augusti!

Årets Ekeröföretagare 2010
 |  privata marknaden 31
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 Gun-Gerd Blom-
qvist lämnade oss den 2 
maj i år efter en kort tids 
sjukdom.  

Sedan tre år tillbaka var 
Gun-Gerd ledamot av Eke-
byhovs slotts vänförenings 
styrelse. Men för de flesta av 
oss som någon gång besökt 
Ekebyhovs slott var hon en 
klippa och hängiven entu-
siast såväl som medarbe-
tare som frivillig i flera olika 
sammanhang.

Gun-Gerds kärlek till 
Ekebyhovs slott och den 
verksamhet som bedrivs 
där av kommunen, Intres-
seföreningen och Konstför-

eningen på Mälaröarna var 
varm och innerlig. Hon såg 
hela tiden möjligheter till 
förbättringar och det som 
ibland kan verka som ”små-
saker” – vattna blommor, 

duka vackert till fest eller 
rätta till gardinerna – var 
det som gjorde att man hela 

tiden kände sig välkommen 
till slottet.

Gun-Gerd lämnar ett 
stort tomrum efter sig på 
Ekebyhovs slott och vi i vän-
föreningen saknar henne. 
Men vi kommer att minnas 
henne och hennes fina got-
ländska dialekt tillsammans 
med engagemanget för Eke-
byhovs slotts verksamhet. 
Våra varmaste tankar går till 
den närmaste familjen.

Gun-Gerd Blomqvist till minne

Fyllnadsmassor
/jord

Ca 200 lastbilslass 
från fd äppelodling i 

Stenhamra, juni  
Transport kan ordnas. 

Tel 08-14 20 20, 
070-733 50 95

Vår ”gosehäst” Bruno, 
försvann från vårt 

väntrum  30/3. 
Kontakta 

Mälarö Tandvård 
560 250 22 eller lägg 
Bruno i en påse och 
häng den på dörren. 

Vi saknar dig, Bruno!!!

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 

Brandvägg, 
vad är det?

Ny 
skrivare?

Datorhjälp
hemma

Egen brunn? 
Har du koll på din 

vattenkvalitet?

Ta ett vattenprov – för säkerhets skull

Vi utför en kemisk/fysikalisk vattenanalys,
NU endast 350 kr!

Har Ni en färdig analys? Ta med den så får
Ni ett kostnadsförslag!

Vi samarbetar med
Sjögrens VVS Installationer 
på Ekerö 
Tel: 08-560 354 00

www.filtrena.se 0470-44 800

Nu på Ekerö: Roger Sjögren 070-717 79 49

www.filtrena.se 0470-44 800



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

U�Tillbyggnad
U�Ombyggnad
U�Nybyggnad
U�Generalentreprenad 
U�Kvalitetsansvarig   
   enl PBL – nivå E
U�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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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

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

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

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ z
�
WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
z BILSERVICE
z DÄCK & FÄLG
z MASKINREP
z ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
z BLOMMOR
z BUTIK
z KAFÉ
z ODLING

08-560 521 06

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

    Damklippning  ................................................. 310:-
Slingor + Klippning  ............................... 740:- 
Permanent + Klippning  ................... 780:-
Färgning + Klippning  .......................... 770:-
VI HAR LEDIGA RUM ATT HYRA UT!

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 

Boka Buss för:
Bröllop, konferens, 

föreningsresor, idrottsresor 
och företagsresor.

För offert:
www.adelsobuss.se

Tel 560 512 80

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag 

med miljön i tanken!

E\[Xe�]�ca\i�d\igXik\e�Xm�[\�cXid�fZ_�
Xed�ce`e^Xi�jfd�`ebfdd`k�k`cc�<b\i��
e�igfc`j�fZ_�J�[\ik�iej�YiXe[]�ijmXi�
le[\i�[\�j\eXjk\�km��m\ZbfieX%

*�D8A�s�Södertörns brandförsvar rycker 
ut till en gräsbrand på Wrangels väg på 
Ekerö. Vid framkomst visar det sig att rå-
diga medborgare redan släckt branden. 
��;jj�\�hi�a�j_bb�ij�bZ�Wl��X_b�ia[h�_�Väsby.
��7dc�bWd�ec�X[Zh�][h_�_daecc[h�\h�d�
Skå. Någon har olovligen använt en per-
sons kontokortuppgifter.
��;d�X_b�Xb_h�ijkb[d�\h�d�_d\WhjifWha[h_d]-
en vid Tappström.
��;d�ceX_bj[b[\ed�Xb_h�ijkb[d�kh�[d�X_b�f��
Ekerö.
��F��Kärsön stjäls en dykutrustning ur 
en bil.

+�D8A�s�7dc�bWd�_daecc[h�j_bb�feb_i[d�
om att en registreringsskylt blivit stulen 
från en parkerade bil vid Träkvista skola.

,�D8A�s�;jj�\�hi�a�j_bb�ij�bZ�Wl�kj[c�Xb[h�
från en trädgård sker på Ekerö.
��?�Väsby blir en väska med mobiltelefon 
i stulen.

-�D8A�s�Registreringsskyltar blir stulna 
från en bil i Närlunda.
�� ;d� X_b�]Wh[� \�h� _dXhejj� _� i_d� X_b� l_Z�
Drottningholm och en handväska med 
bland annat kamera i blir stulen.
��Ojj[hb_]Wh[�[jj�X_b_dXhejj�ia[h�l_Z�Drott-
ningholm$�;d�^WdZl�iaW�c[Z� _dd[^�bb�
blir stulen.
��;d�Wdc�bWd�ec�Wjj�cWjjeh�ijkb_ji�kh�[d�
bil på Munsö inkommer till polisen.
��8[di_dZkdaWh�Wdc�bi�ijkbdW�kh�[jj�\�h-
råd på Munsö. 

.�D8A�s�Vid Knalleborgs motionsspår på 
Ekerö brinner torra grenar som släcks av 
Södertörns brandförsvar.
��;d�c_dZh[�cWhaXhWdZ�l_Z�[bb`kiif�h[j�
på Väsbyvägen släcks av brandförsvaret.
��I�Z[hj�hdi�XhWdZ\�hilWh� Wii_ij[hWh�[d�
person i Stenhamra som inte kan kom-
ma ut genom ytterdörren på grund av att 
ett träd fallit framför huset.
�� ;d� c_iij�daj� hWjj\kbb� cef[Z_ij� Xb_h�
omhändertagen i Träkvista och får följa 
med till huvudpolisstationen i Solna.
��<h�d�Väsby inkommer en anmälan om 
att bensin stulits ur en bil.
��;jj�X_b_dXhejj�ia[h�f��Ekerö. Stereo och 
=FI�^Wh�ij`�bi$
�� ;d� heZZX�j� Wdc�bi� ijkb[d� \h�d� Jung-
frusundsvägen.

/�D8A�s�;d�lWjj[diaWZW�_�ecab�Zd_d]i-
rum, gymnastikhall och cafeteria på 
Tappströmsskolan saneras av brand-
försvaret.
��;d�X_b�lebjWh� _�Skå utan att någon blir 
skadad. 

�� Nockebybron fastnar i uppfällt läge 
under en timme och polisen får in rap-
porter om att människor börjar gå över 
bron trots att den ej är säkrad.

0�D8A�s�;d�XhWdZ�_�[jj�iefa�hb�l_Z�Ekeby-
hovsskolan sprider sig till närliggande 
markområde och släcks av Södertörns 
brandförsvar.
��;d�f[hied�h_d][h�eY^�i�][h�i_]�^W�i[jj�
en misstänkt bil i Träkvista$�;jj�Wbbc�dj�
larm går ut.
��F��Adelsö omkommer en person vid 
en villabrand. Stora räddningsresurser 
kallas till platsen. Det finns ingen miss-
tanke om brott, men teknisk undersök-
ning pågår.
��Feb_i[d�^Wh�jhWÓaaedjhebb�l_Z�H�hXol�-
gen på Lovön.
��;d�Wdc�bWd�_daecc[h�ec�Wjj�[d�f[h-
son hört skottlossning vid Lindö tun-
nel$� Feb_i[d� ^_jjWh� _d][j� c_iij�daj� f��
fbWji[d$�;l[djk[bbj�aecc[h�b`kZ[d�\h�d�
en närbelägen skjutbana.
��;d�iebijeb�Wdc�bi�ijkb[d�\h�d�Brunna.

('�D8A�s�;a[h��d�hfeb_i�\�h�_d�[jj�j_fi�ec�
att en misstänkt rattfyllerist finns om-
bord på Slagstafärjan$�;d�fWjhkbb�c�j[h�
upp vid Jungfrusund och tar med sig 
vederbörande till huvudpolisstationen 
i Solna.
��;d��l[h\�h\h_iaWZ�f[hied�\�h�\�b`W�c[Z�
polisen från Munsö till stationen i Solna 
för tillnyktring.
��;d�Wdc�bWd�_daecc[h�ec�Wjj�[jj�\�h-
sök till inbrott skett på Drottningholms 
golfklubb.
��?dXhejji\�hi�a�_�[d�X_b�ia[h�l_Z�Kärsö-
gården. Någon har brutit upp alla lås och 
repat bilen.

((�D8A�s�;a[h��d�hfeb_i�]�h�[jj�ef�aWbbWj�
besök i Skå skola för att prata med elev-
erna.
�� ;d� jhWÓaaedjhebb� kj\�hi� f�� Ekerövä-
gen.
��F��Träkvistavallen sker ett försök till 
stöld av en moped.
�� ?� Gustavalund sker inbrott i garage. 
<b[hW�X_bWh�kji�jji�\�h�ij�bZ�Wl�XbWdZ�Wd-
nat däck.
��;d�Wdc�bWd�_daecc[h�ec�Wjj�[jj� \h_-
tidshus i Svartsjö utsatts för inbrott.
��F��Munsö har en propeller och ett väx-
elhus stulits från en båt.

��;d�l_bbW�l_Z�Jungfrusund utsätts för in-
brott under dagtid.
�� <h�d� [jj� ecab�Zd_d]ihkc� f�� Rasta-
borgs ridskola blir en mobiltelefon stu-
len.

()�D8A�s�Feb_i[d�kj\�h�jhWÓaaedjhebb�f��
Bryggavägen.
�� Ij�bZ� Wl� [d� ceX_bj[b[\ed� ia[h� f��
Kärsön.

(*�D8A� s Vid golfbanan på Lovön sker 
stöld av en dator ur en bil.
��;d�Wdc�bWd�_daecc[h�ec�Wjj�ij�bZ�Wl�
ett busskort skett på Tappströmssko-
lan.
�� ?�Väsby blir en ruta krossad på en bil 
och föremål blir stulna.
��<ohW�eb_aW�]WhW][�_�L�iXo�Xb_h�kjiWjjW�\�h�
inbrott.
��;d�b�ij�eY^�c�haj�Yoa[b�Xb_h�ijkb[d�\h�d�
Väsby.
��Kj[c�Xb[h�ij`�bi�kh�[d�jh�Z]�hZ�_�Väs-
by.
��;d�X[di_dijWj_ed�f��Ekerö utsätts för 
bensinsmitning vid två olika tillfällen.
��?�Ekebyhov sker inbrott i ett garage.
��D�]ed� ij`�b� Z�Ya� \h�d� [d� X_b� iec� ij�h�
parkerad i Väsby.
��F��[d�fWha[h_d]� _�Knalleborg sker in-
brott i en bil, men ingenting stjäls.

(+�D8A�s�Registreringsskyltar stjäls från 
en bil på Ekuddsvägen.
��<ohW�Z�Ya� ij`�bi� \h�d� [d�fWha[hWZ�X_b� _�
Gräsåker.
��L_Z�Drottningholms parkering utsätts 
en bil för inbrott och stöld.
��L_dj[hZ�Ya�Wdc�bi�ijkbdW�kh�[jj�]WhW][�
i Väsby.
��;d�ij�bZ�ia[h�kh�[d�X_b�l_Z�Kina slott. 
;d�hkjW�aheiiWi�eY^�[d�l�iaW�c[Z�_dd[-
håll blir stulen.
��F��_d\WhjifWha[h_d][d�_�Tappström blir 
en bil utsatt för stöld.

(,�D8A�s�8hWdZ�_�jhWdi\ehcWjehijWj_ed�_�
Stenhamra vilket resulterar i strömav-
brott. Vid brandpersonalens framkomst 
^Wh�h�a[d�WljW]_j$�8hWdZf[hiedWb[d�aed-
trollerar och kan konstatera att branden 
har brunnit ut.
��;jj�jhWÓaXhejj�ia[h�f��Ekerö och föra-
ren får följa med till stationen i Solna.
��L_Z� _dXhejj� _� [d� _ZhejjiWdb�]]d_d]� f��
Lovön stjäls utrustning.
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Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

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

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se
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¢¢ 

¢¢ 
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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!
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