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Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

Öppet i juni...
Boka en försommarmåltid 

med vacker utsikt!
Se vidare sid 16

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

Läs ”Aktuellt” på erb.se



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. 
24/6-10. 
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 
Pelargonutställning med 
120 olika sorters pelargoner 
i blomstertrappan på Kina 
slotts trappor och blomster-
broderi i vita färgtoner på 
Kina slotts gårdsplan. Fritt 
inträde. 14 juni-31 augusti, 
Kina slott, Drottningholm.

Galleri Utkiken
”Det var en gång en prin-
sessa och en prins”. Upple-
velseutställning för alla med 
barnasinnet i behåll. Till och 
med sommaren, kl 12-15. 
Galleri Utkiken, Kulturhuset, 
Ekerö C. 

Hantverksstallet
Jill Eriksson – måleri, bland-
teknik. 8-27 juni, vernissage 
12 juni. Öppet tisdag-söndag 
kl 11-17, måndagar stängt, 
Hantverksstallet, Jungfru-
sunds marina.

Konstvinden
Anna Eriksson, Charlotta 
Lindvall –  akvarell, olja, 
akryl. Lotta Johnzon –  akryl, 
silversmide. Lilian Ohls-
son –  akvarell, olja. Öppet 
lördagar kl 11-15, Konstvin-
den, Jungfrusundsvägen 2, 
Träkvista torg.

���EVENEMANG

Skolavslutningsfest
Porslinskrossning, skatebo-
ardtävlingar, luftgevärsskyt-

te, sumofotboll, karaoke, 
rodeotjur, sumobrottning, 
musik och uppträdanden. 
För barn mellan 9-12 kl 16-
18, för ungdomar mellan 13 
år och upppåt kl 20.30-00. 
9 juni, baksidan av Träkvista 
fritidsgård vid Träkvistaval-
len. Arr: fritidsgårdarna i 
samarbete med Ekerö Ik, 
Svenska kyrkan, Studie-
förbundet Vuxenskolan, 
ungdomar, föräldrafören-
ingarna, Arriva, polisen och 
socialtjänsten.

Svensk körmusik
Lovö kyrkas kör, Ulrika 
Björkman flöjt och Thomas 
Erlandsson  bas under 
ledning av Leif Asp. 9 juni kl 
19-20.30, Lovö kyrka.

Bokskogskonsert
Mämus symfoniorkester 
spelar musik av Edward 
Grieg, Glinka, Jean Si-
belius, Leroy Anderson, 
Michail Glinka och Augu-
sat Söderman. Dirigent 
Michael Lagerström. Ekerö 
Kulturnämnds stipendium 
och Mämus vänförenings 
stipendium delas ut. 12 juni 
kl 15, Bokskogen, Ekebyhovs 
slottspark. Vid regn hålls 
konserten i Mälarökyrkan, 
Ekerö Centrum. Kaféansva-
rig Mämus, ESI.

Skå Veterandag
Titta på eller ta med gamla 
bilar, motorcyklar, flygplan 
och andra fordon. Modell-
flyg, brunnsmusik. Fri entré, 

60 kr för parkering. 12 juni kl 
10-17, Skå-Edeby flygplats.

Musik i sommarkvällen
”All den skönhet jorden bär”. 
Ad Mundi under ledning av 
Carina Einarson, präst, Jo-
nas Gräslund.13 juni kl 18-19, 
Adelsö kyrka.

Pianokonsert
Pianisten Åke Löfgren fram-
för verk under titeln ”Bach, 
Larsson och romantiken 
runt om i Europa”. Inträde 
50 kr, biljetter i biblioteket, 
Ekerö C. 17 juni kl 19, Erski-
nesalen, Ekerö C. Arrangö-
rer: RSMH Mälaröarna och 
Studieförbundet Vuxensko-
lan Mälaröarna.

Mälaröarnas nattsångare
Jan Björk guidar till Mälar-
öarnas nattsångarlokaler 
i områden vid Eldgarnsö, 
Svartsjöviken och Menham-
mar. 18 juni, samling kl 21 vid 
kommunhusets parkering.

Vilda blommors dag 
Sveriges botaniska för-
ening arrangerar varje år 
exkursioner på denna dag. 
Sture Nordmark visar de 
blomsterrika lokalerna kring 
Svartsjö. Ta gärna med flora, 
lupp och matsäck. 20 juni 
kl 10 vid parkeringen vid 
Svartsjö slott.  

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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I Hertigarnas stall drevs 
Drottningholms värdshus 
fram till 1973. I början av 
80-talet inrättades pensio-
närslägenheter för lovöbor 
här och att en noggrann 
byggnadsinventering med 
skyddsföreskrifter gjordes. 
Byggnaden är klassad som 
byggnadsminnesmärke. 

1985 förvärvades byggna-
den av Ekerö kommun. 1998 
flyttades handläggningen av 
stallet från fastighetskon-

toret till socialkontoret och 
tekniska kontoret sköter 
förvaltningen. Sedan 1 janu-
ari förmedlar Ekerö bostäder 
pensionärsbostäderna.

Allt fler skador och brister 
har uppstått under åren utan 
att något åtgärdats. Till slut 
skrev de boende en lång lista 
till kommunen på allt som 
behövde åtgärdas. Detta var 
2008 men ännu har ingen-
ting hänt. 

behöver göras är att 
blindfönster ska målas, den 
svarta grunden ska återfå sin 
färg som nu är smutsig, trasig 
och gulrandig. Det är stora 
sprickor i ytterväggarna, puts 
har ramlat bort och nu har 
dessutom tegelpannor ramlat 
ner. Hängrännorna läcker så 
att det blir vattenskador i hu-
sets taklist.
– Länsantikvarien har sagt att 

vi måste vara rädda om denna 
taklist. När vi påpekade vat-
tenskadan för många år sedan 
blev svaret ”oj då, det måste 
genast åtgärdas.” Ännu har 
ingenting hänt, berättar Bir-
gitta Wendel som bor i Her-
tigarnas stall.

Ann Wahlgren, tekniska 
kontorets chef, har inte kun-
nat härleda varför det tagit så 
lång tid.

– Normalt när vi får in en 
sådan här skrivelse så gör vi 
någonting åt den. Det måste 
hänt någonting på vägen. Jag 
kan konstatera att vi förmod-
ligen inte gjort någonting här, 
men jag ser naturligtvis  till 
att skicka ut någon att kolla. 
Varenda sak vi gör ska god-
kännas av Riksantikvarieäm-
betet så det är en ganska om-
ständlig procedur för varje 
åtgärd, säger hon. 

 i fönstren lossar, 
framförallt på södersidan. 
Detta har gjort att rutorna 
ramlar ut. Här har en åtgärd 
vidtagits. Man har satt upp 
rutorna igen och spikat fast 
plexiglas framför. Kanhända 
var detta en preliminär lös-
ning, men plexiglasen har nu 
suttit där i två år. Fukt tränger 
in bakom plexiglaset och på-
skyndar i och med detta den 
röta som uppstått i fönster-

karmarna.   
– Rutorna faller inte längre 

ut, men det går inte att öppna 
fönstren längre, fortsätter 
Birgitta Wendel.

Även här låter Ann Wahl-
gren meddela att man genast 
ska vidta åtgärder.

– Vad gäller fönstren har vi 
en miljon kronor avsett för 
detta och gjort beställningar 
på nya fönster. Det kom-
mer att genomföras under 
sommaren, men allt måste 
godkännas vad gäller färg-
sättningar och så, säger Ann 
Wahlgren.

 för 
byggnadsminnet Hertigar-
nas stall står att ”byggnaden 
får inte rivas eller till sitt yttre 
byggas om eller på annat sätt 
förändras. Byggnaden ska 
underhållas så att den inte 
förfaller. Vård och under-
hållsarbeten ska utföras med 
sådant material och på ett 
sådant sätt att det kulturhis-
toriska värdet inte minskar. 
Fastigheten Drottningholm 
1:59 ska hållas i sådant skick 
att byggnadens karaktär och 
utseende inte förvanskas.”

Det sistnämnda rör om-
rådet omkring. På gården 
frodas ogräs och detta rensas 
inte bort enligt de boende.
Utöver bristerna i underhål-

let av byggnaden har även 
brandlarmet fungerat under-
måligt.  För några år sedan 
gick brandlarmet. Däremot 
var det endast några få av de 
boende som utrymt sin bo-
stad och flera personer var 
kvar i byggnaden. Att så var 
fallet berodde på att det inte 
fanns fullt fungerande larm 
överallt och fortfarande, en-
ligt de boende, hörs inte lar-
met i hela byggnaden.

– Vi har gjort en kvartals-
kontroll så sent som i mars i 
år och då var det bara en an-
märkning där. Det var att det 
hördes dåligt på ett ställe. Jag 
utgår från att det är åtgärdat. I 
övrigt är det här ny informa-
tion, så vi ska kontrollera det 
en gång till så att det verk-
ligen är åtgärdat, säger Ann 
Wahlgren.

 orsak till att 
många inte utrymt när lar-
met gick, var att en del av 
de boende inte klarade att 
snabbt ta sig ut för egen ma-
skin. Huset är avsett för pen-
sionärer. Ändå brister det på 
flera punkter. En sådan är till 
exempel att det vid huvud-
entrén droppar vatten ner på 
plattan vid porten, vilket vin-
tertid innebär farlig isbelägg-
ning. De boende beskriver 
det som en iskana.

Skrivelsen från de boende till 
kommunen skickades den 24 
mars 2008. Deras långa vän-
tan på en restaurering kanske 
är över. Enligt Ann Wahlgren 
ska man ta tag i detta med 
omedelbar verkan.

 Foto: Ewa Linnros

 Foto: Ewa Linnros

 Foto: Ewa Linnros

Fast pris 4 695 000:- - 4 795 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm
Tomt 1 003 kvm Sluttningstomt

Byggt 2010
Adress: Åsbranten 2, 4 och 8
Visas tis 8/6 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2212 till 72456 för beskrivning

Endast 3 st kvar, av sju unika enplanshus från Anebyhus ritade av Jordens Arkitekter, speciellt framtagna
för Västra Sandudden. Här bor man bekvämt på 125 väldisponerade kvm med 4 sovrum och härliga
sällskapsutrymmen. Högt fritt läge med utsikt över Mälaren och den nyanlagda viken. Fast pris,
inkluderar alla anslutningskostnader. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2212.

Ekerö Sandudden - enplanshus med sjöutsikt

Utgångspris 4 490 000:- - 4 590 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 153 kvm
Tomt 1 000 kvm

Byggt 2010
Adress: Sanduddsvägen 26 - 42
Visas sön 6/6 11.00-11.45
Sms:a: FB 1071-2230 till 72456 för beskrivning

Villa Lovö om 153 kvm kommer uppföras av LB-hus i två plan med träfasad och carport. Ljus öppen
planlösning och fyra bra sovrum. Några meter från tomten når man lekplats samt stranden vid badviken!
Mälaren ses glittra mellan träden ett stenkast bort. Endast 6 hus kvar! Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-2230.

Ekerö Sandudden - 2-planshus

Fast pris 4 895 000:- -5 495 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta ca 170 / 180 kvm
Tomt ca 1000 kvm
Byggt 2010

Adress: Fantans väg 23-34
Säljstart och visning söndag 13/6 kl 12.00-
14.00
Sms:a: FB 1071-2349 till 72456 för beskrivning

På bästa tänkbara sydsluttning i ett av Ekerös vackraste områden erbjuder C4 Hus 11 st moderna villor
på tomter med äganderätt. Tomterna ligger högt i den fantastiska sydvästsluttning ner mot Mälaren och
här får man en magnifik utsikt! Öppen planlösning och härlig rymd!Tel: 08-564 109 80.

Ekerö Sandudden - Säljstart C4-Hus

fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 6 500 000:-
9 rok, varav 3-6 sovrum
Boyta 302 kvm, biyta 114 kvm
Tomt 3 919 kvm trädgårdstomt

Byggt 1850-talet, tillbyggd 1950
Adress: Sånga Prästgårds Väg 25
Sms:a: FB 1071-2032 till 72456 för beskrivning

Idylliskt och vackert belägen invid Igelviken ligger Sånga Prästgård med anor från 1100-talet - ett boende
långt utöver det vanliga. Ljusa och generösa sällskapsutrymmen i fil med öppen spis och underbar
sjöutsikt. Totalyta om ca 416 kvm fördelat på 9 rok. Stor solig balkong med underbar utsikt. Tillgång till
brygga. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2032.

Färingsö Sånga

Utgångspris 945 000:-
2 rok, boyta 40 kvm och biyta 18 kvm
Adress: Släggvägen 11
Visas sön 6/6 14.45-15.45
och mån 7/6 18.00-19.00

Vackert beläget i fridfull omgivning ligger detta
trevliga lilla sommarställe. Nära badplats och
buss. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2336.

Ekerö Munsö

Utgångspris 2 750 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 66 kvm, biyta 10 kvm
Tomt 671 kvm naturtomt

Byggt 1992, tillbyggt 2009
Adress: Klippans Väg 36
Sms:a: FB 1071-2136 till 72456 för beskrivning

Trevligt fritidshus med permanentstandard i mycket gott skick och med en underbar sjöutsikt. Kök och
allrum i öppen fin planlösning med mysig braskamin, stora fönsterpartier och takhöjd upp till nock. Härlig
altan ut mot sjösidan med fyra markiser. Duschrum, rymligt sovrum samt ett mindre rum. Varmbonad
friggebod samt del i bad- och båtbrygga. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2136.

Färingsö Hilleshög

Utgångspris 1 175 000:-
Boyta 67,5 kvm, avgift 3.835:-/mån
Adress: Tomtbacksvägen 5
Visas sön 6/6 12.15-13.00
och mån 7/6 18.00-18.30

Välplanerad 2:a med nybyggd altan i SO. Här bor
man med en lägenhets bekvämligheter & liten
täppa! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1762.

2:a Ekerö Brunna

Utgångspris 995 000:-
2 rok, boyta 45 kvm
Adress: Flittens Väg 14
Visning, ring för info.
Sms:a: FB 1071-2300 till 72456 för beskrivning

På vackra Adelsö - Mälarens pärla, finner man
detta vinterbonade fritidshus i gott skick. Båt-
plats. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2300.

Ekerö Adelsö

Utgångspris 975 000:-
Tomt 4 038 kvm Naturtomt
Adress: Björksäter 2:3
Visas sön 6/6 15.00-16.00

Plan tomt som har förhandsbesked finns till att
bygga enbostadshus, gäller till 2011-09-23.
Provhål har gjorts för avloppsanläggning.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2297.

Färingsö Kvarnberga

Utgångspris 1 275 000:-
3 rok, boyta 91,5 kvm
Avgift 6.184:-/mån inkl V/VA
Adress: Ekuddsvägen 4A
Sön 6/6 13.30-14.15, mån 7/6 19.00-19.30

I bra skick med smakfullt renoverat kök.Två
uteplatser, varav en i väster. 2 sovrum övre plan.
Nära C. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2277.

Ekerö Ekudden - gavelhus

Utgångspris 5 250 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boyta 35 kvm
Tomt 4 800 kvm Sjötomt

Byggt 1937
Adress: Fantholmsvägen 37
Visas sön 6/6 13.00-14.00
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 finns vid tomtgräns. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2296.

Ekerö Träkvista - Sjötomt!

Acceptpris 4 445 000:-
4 rok, boyta 160 kvm och biyta 45 kvm
Adress: Ledungsvägen 3
Visas sön 6/6 16.15-17.00
och ons 9/6 18.00-19.00

Välkommna till ett elegant 1-planshus med stor
altan i syd/väst. Underbart badrum. Dubbelga-
rage!Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1111.

Ekerö Skärvik
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Strömavbrottet berodde 
på att två av Ekerö energis 
nätstationer gick sönder 
på samma gång. Ekerö tät-
ort, Lovö, Drottningholm, 
Helgö, Ekerö Sommarstad, 
Stavsunds Gård, Nyckelby, 

Skytteholm, Menhammar, 
Lönnviksvägen och Björkö 
var strömlöst till och från 
under morgonen och för-
middagen. På Björkö åter-
kom inte strömmen förrän 
sent på torsdagkvällen.

– Innan vi hittade felen 
gjorde vi felsökningar vilket 
innebar att strömmen kom 
och gick vid flera tillfällen. 
Det var en slump att båda 
nätstationerna gick sönder 
samtidigt och vi vet inte ännu 
vad det berodde på. Båda var 

relativt nya, den ena bara 
ett och ett halvt år gammal, 
berättar Henrik Svensson, 
drift och anläggningschef på 
Ekerö energi.

 avbrott 
gjorde att Ekerö kommun 
drabbades hårt.

– Alla skolans servrar 
stängdes ner och vi var 
tvungna att ta in konsult-
hjälp för att få igång dem 
igen. Dessutom blev det pro-
blem med trygghetslarmen 

eftersom de kommer in till 
en larmcentral i kommun-
huset, berättar Johan Elfver, 
informationschef på Ekerö 
kommun.

Även när det gäller vat-
tenförsörjningen i kom-
munen kan det uppstå 
stora problem vid ett längre 
strömavbrott. De två vat-
tentorn som finns i kom-
munen klarar av att hålla 
uppe trycket i 24 timmar, 
men de pumpstationer som 
finns längre ut på öarna tap-

par trycket fort vid strömav-
brott. Dessutom innebär det 
stora risker för översväm-
ningar i reningsverket när 
strömmen inte fungerar.

av ström-
avbrottet blev en väckar-
klocka för ansvariga på 
kommunen och lärdomen 
var bland annat att vissa åt-
gärder måste vidtas för att 
inte hamna i samma läge på 
nytt.

– Vi kommer nu att se över 

hela backupsystemet för våra 
servar. Dessutom kommer vi 
att ställa upp ett stort reserv-
kraftverk vid kommunhuset 
som ska säkerställa att vi inte 
hamnar i den här situationen 
igen, säger Johan Elfver. 

Dessutom blev krisled-
ningsorganisationen testad i 
ett skarpt läge ytterligare en 
gång efter den dramatiska 
bussolyckan i Skå dagen före 
strömavbrottet.

Allmänhetens frågestund 
är ett vedertaget forum där 
kommunernas medborgare 
får träffa sina folkvalda poli-
tiker och ställa frågor i sam-
band med kommunfullmäk-
tige. 

Många kommuner an-
vänder sig av detta forum 
och spridda röster har även 

efterlyst den i Ekerö kom-
mun. Vid ett par tidigare 
tillfällen har frågeformen 
använts och i samband med 
kommunfullmäktiges senas-
te sammanträde gjordes ett 
nytt försök för att se hur det 
hela föll ut. 

Sex personer ställde frågor 
riktade till i första hand kom-
munstyrelsens ordförande 
Peter Carpelan.

– Jag tycker inte att det blev 
någon allmänhetens fråge-
stund utan att det bara var 
en grupp proffstyckare som 
kom till tals, säger Peter Car-
pelan, (M) kommunalråd.

Han säger att endast en 
person var okänd för honom 

och i övrigt var det personer 
som han upplever har särin-
tressen som de bevakar.

 var 
Gösta Olsson. Han är aktiv 
i styrelsen för Ekeröbloggen 
som är ett webbforum där 
kommunens verksamheter 
och företrädare granskas och 
debatteras. Han är också en 
av dem som har önskat ett 
öppet frågeforum i anslut-
ning till kommunfullmäkti-
ges sammanträden.

– Allmänhetens fråge-
stund var ett överraskande 
initiativ med tanke på allian-
sens allmänna inställning till 
utökad kontakt med med-

borgarna. På samma kom-
munfullmäktige avslogs till 
exempel Öpartiets förslag 
om att inrätta en webbase-
rad medborgarpanel för att 
ta reda på vad medborgarna 
tycker i olika frågor, säger 
han.

Om det blir en fortsättning 
på frågestunderna är ännu 
inte bestämt.

– Vi har sagt att vi ska prova 
någon gång per mandatperi-
od och det kändes viktigt att 
genomföra det. Men jag vill 
poängtera att vi politiker inte 
är svåra att nå annars heller, 
varken per telefon eller per 
mejl. Dessutom har kommu-
nens frågelåda blivit väldigt 

aktiv och många kommer 
med förslag och synpunkter 
den vägen, säger Peter Car-
pelan.

tycker dock 
inte att politikerna i kom-
munen är tillräckligt lätta 
att komma i kontakt med för 
medborgarna.

– I senaste Ekerö tidning 
står det att vi medborgare ska 
få lämna medborgarförslag 
som behandlas på samma 
sätt som en motion. Denna 
förslagsrätt skulle ge oss 
medborgare möjlighet att 
direkt påverka den lokala po-
litikens utformning. Men på 
kommunfullmäktige klar-

gjorde Carpelan att denna 
glädjande nyhet berodde på 
tryckfelsnisse, säger Gösta 
Olsson. 

Han hoppas emellertid på 
en fortsättning för frågestun-
derna.

– Trots att det är uppen-
bart för dem som följer kom-
munalpolitiken i Ekerö att 
allmänhetens frågestund är 
ett spel för gallerierna, för 
den moderatstyrda Allian-
sen, hoppas jag att det blir ett 
föraviserat, regelbundet in-
slag i kommunfullmäktiges 
arbetsformer, kommenterar 
han.



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 10 2010

Onsdag 9/6
Ekebyhovskyrkan  kl 19.00 

Mässa, Ralph Sjöholm

Lovö kyrka kl 19.00

”Stämning” – Svensk körmusik 
Lovö kyrkas kör, 
Ulrika Björkman, flöjt;  
Thomas Erlandsson, bas;  
Leif Asp, dirigent

Torsdag 10/6
Ekebyhovskyrkan kl 13.30
Sångstund för barn och föräldrar 
därefter fika

Söndag 13/6
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

Ekebyhovsmässa,  
Jonas Gräslund

Ekerö kyrka  kl 11.00

Högmässogudstjänst 
Pernilla Hammarström 
Kammarkören Coro Dolce,  
dirigent: Stefan Johansson

Lovö kyrka kl 11.00 

Högmässa 
Elin Rundh Dapo

Adelsö kyrka kl 18.00

Musikgudstjänst - Sommarkonsert 
Ad Mundi,  
dirigent: Carina Einarson,  
präst: Jonas Gräslund

Onsdag 16/6
Ekebyhovskyrkan kl 19.00 

Mässa, Jonas Gräslund

Torsdag 17/6
Ekebyhovskyrkan kl 13.30
Sångstund för barn och föräldrar 
därefter fika 

Söndag 20/6
Ekerö, Adelsö-Munsö och Lovö 
sammanlyst till

Ansgarskapellet, Björkö  kl 12.00

Vallfartsmässa – Gudstjänst med 
nattvard 
Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde i 
Bromma; Lars Hedberg, kontrakts-
prost, Västerled; Svän Fogelqvist 
och Ralph Sjöholm från Ekerö pas-
torat; Christer Blomberg, Kurön 
Musik: Carina Einarson, Ekerö 
pastorat

 

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

sommaruppehåll 12/6-21/6

Om sommaren sköna, när marken hon gläds
Vi är nog många som kommer ihåg glädjepirret när som-
marlovet började – en oändlig rad av sommardagar ... 
åtminstone kändes det så, just då.

Som vuxen har jag lärt mig att en sommar, ett sommarlov 
eller en semester kan rusa förbi alltför snabbt. Men den kan 
också kännas lång och seg med regnvädersdagar som aldrig 
tar slut ...

Ta vara på ”smultronen”
Kanske handlar det om att ta vara på de fina stunderna, ögon-
blicken. Stunden i solen, leken på badstranden, det fina mötet 
med någon man inte träffat på länge.

En del ”smultron” kan vi också aktivt söka oss till, utan att 
de behöver kosta särskilt mycket i varken pengar, tid eller 
ansträngning. 

Ett sådant smultron är sommarmusiken. I sommar kom-
mer, precis som tidigare år, våra kyrkor att fyllas av vacker 
musik – mer om det kan du läsa i Kyrkfönstret, på vår hem-
sida och på nästa Kyrksida. 

Hitta stillhet – hitta mötesplatser
För många av oss betyder sommaren intensivt umgänge med 
familj, släkt och vänner. Härligt, roligt, stundtals kanske 
också konfliktfyllt.

Hur det än är, också när det är som bäst, kan man behöva en 
alldeles egen andningspaus. En fridfull stund i trädgården, på 
en sten vid vattnet, eller kanske en stunds stillhet i en kyrka, 
få tända ett ljus, andas djupt, slappna av. 

För andra betyder sommaren alldeles för mycket stillhet. 
Barn, vänner och bekanta försvinner till sommarställen, på 
resor och utflykter. Alla ordinarie verksamheter har som-
marlov. Kanske kan sommarcaféet i Ekebyhovskyrkan bli en 
mötesplats – för trevliga onsdagseftermiddagar och kanske 
också en chans att hitta nya ”smultron” tillsammans.

text: Marianne Abrahamsson, foto: Kyrkobild

Musik 
i våra kyrkor

Onsdag 9/6
Lovö kyrka kl 19.00

”STÄMNING” – Svensk körmusik 
Lovö kyrkas kör, Ulrika Björkman, flöjt; Thomas Erlandsson, bas; 
dirigent: Leif Asp 
 
Söndag 13/6

Adelsö kyrka kl 18.00

”ALL DEN SKÖNHET JORDEN BÄR” – Sommarkonsert                       
Ad Mundi, dirigent: Carina Einarson 
 

SOMMAR-
CAFÉ
Varje onsdag under tiden 
16/6-18/8
är det sommarcafé i 

Ekebyhovskyrkan 
mellan kl 12.00-16.00.
En träffpunkt och mötesplats för
alla åldrar.

Det kommer finnas matiga mackor, 
korv & bröd, samt fika.

Du kan umgås, läsa tidningar, spela 
spel eller annat du har lust med.

Du kan vara ute eller inne, sola dig  
i sol eller andras sällskap. 

 



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

Ekerö Närlunda
1 1/2-plans villa om 5 rok varav 3-4 sovrum. Bra läge med fin plan tomt och perfekt solläge, vetter mot
allmänning. Välhållet men med äldre standard, det mesta i originalskick. Garage med förrådsdel. Perfekt läge
med gångavstånd till det mesta bl.a lekplats, skolor, bad och bussar. Besiktigad.

*Boarea: 125 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 850 000 kr
*Tomt: 463 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 125 kvm
Utgångspris: 2 850 000 kr
Tomt: 463 kvm plan trädgårdstomt

Melonvägen 21
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Hummelvreten
Populärt Atriumhus i mycket efterfrågat område. Vardagsrum och kök med öppen planlösning. Tre sovrum
samt två entréer. Två helkaklade bad- och duschrum samt helkaklad tvättstuga. Nära till parkering o garage i
länga. Vacker insynsskyddad trädgård med stort altandäck. Uteförråd. Mycket nära till skola o dagis.

*Boarea: 106 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 700 000 kr
*Tomt: 235 kvm AtriumgÃ¥rd
  

Boarea: 106 kvm
Utgångspris: 2 700 000 kr
Tomt: 235 kvm Atriumgård

Kastargränd 5
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö
Charmigt sommarställe med lugnt läge och "badrocks"avstånd till badet. Härlig trädgård med plats för både
lek och avkoppling. Flera möjliga uteplatser. Trivsamt och väldisponerat hus om 3 rok som har använts
sommartid, endast sommarvatten indraget. Gäststuga om två rum samt förråd. Garage.

*Boarea: 70 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 675 000 kr
*Tomt: 2 522 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
* VÃ¤gbeskrivning: se www.maklarringen.se
  

Boarea: 70 kvm
Utgångspris: 1 675 000 kr
Tomt: 2 522 kvm Natur/Trädgårdstomt
Vägbeskrivning: se www.maklarringen.se

Skogsbrynsvägen 41
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Möjligheternas ställe! Här kan du bo, bygga ut eller bygga nytt. Underbar tomt på höjd med mysigt läge,
avskilt, men ändå centralt i Stenhamra. Idag ett litet hus om 3 rok, varav två sovrum, nygjort duschrum m
tvättmöjligheter. Nisch i vardagsrummet för ytterligare sängplats. Fungerande jordkällare. Nära skola o
dagis.

*Boarea: 62 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 575 000 kr
*Tomt: 1 219 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 62 kvm
Utgångspris: 1 575 000 kr
Tomt: 1 219 kvm Natur/Trädgårdstomt

Gudmundvägen 3A
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

5:a Ekerö Träkvista
Äntligen ett 2-plans brf-radhus om 5 rok varav 3-4 sovrum i Brittgården! Allt i fint skick med ljus
färgsättning. Härliga uteplatser och tillhörande liten tomt, vetter mot skog. Två förråd och eget garage i
länga. Bra läge i omtyckt och efterfrågat område med direkt närhet till affär, service, buss, bad och fina
strövområden.

*Boarea: 114 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 350 000 kr
*Avgift: 6 318 kr inkl.VA, kabel-tv och garage
  

Boarea: 114 kvm
Utgångspris: 1 350 000 kr
Avgift: 6 318 kr inkl.VA, kabel-tv och garage

Brittgårdsvägen 28
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö
Obebyggd tomt med naturfin utsikt över plommonträdodling. Vetter delvis mot skogsområde. Fina ströv-
och naturområden vart man än väljer att gå. Trivselhus har lämnat ett husförslag på tomten men det är inget
krav att man anlitar dem utan man kan fritt välja vilket alternativ man önskar.
Åk gärna och titta själv och upplev det fina läget. Det finns objektbeskrivning i brevlådan på tomten.

*UtgÃ¥ngspris: 950 000 kr
*Tomt: 2 022 kvm Naturtomt
*Se vÃ¤gbeskrivning: www.maklarringen.se
  

Utgångspris: 950 000 kr
Tomt: 2 022 kvm Naturtomt
Se vägbeskrivning: www.maklarringen.se

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

2:a Färingsö Kungsberga
Charmigt brf-radhus med gavelläge. Allt i bra skick med ljus färgsättning och kök med nya köksluckor. Kaklat
badrum. Två fina uteplatser varav en på baksidan med trädäck och förmiddagssol och en stensatt på
framsidan med eftermiddassol. Garage ingår i avgiften. Fina naturområden inpå knuten. Gångavstånd till bad,
affär, pizzeria och buss.

*Boarea: 62 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 850 000 kr
*Avgift: 3 889 kr inkl vatten, kabel-tv och garage
  

Boarea: 62 kvm
Utgångspris: 850 000 kr
Avgift: 3 889 kr inkl vatten, kabel-tv och garage

Skepparns väg 20
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö
Här upplever man sommaridyllen när den är som bäst! Charmigt hus med vedspis, kamin och en öppen spis.
Fint kök, ljust trevligt vardagsrum, två bra sovrum och duschrum. Stort härligt trädäck om ca 60 kvm med
perfekt solläge. Fin insynsskyddad trädgård. Gäststuga, förråd och carport. Gångavstånd till bad- och
båtbrygga.

*Boarea: 50 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 650 000 kr
*Tomt: 2 514 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt.
*VÃ¤gbeskrivning: se www.maklarringen.se
  

Boarea: 50 kvm
Utgångspris: 1 650 000 kr
Tomt: 2 514 kvm trädgårdstomt.
Vägbeskrivning: se www.maklarringen.se

Ilända Vik
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

Ekerö Rasta
Ett unikt ställe på stor dubbeltomt om 3 889 kvm och med en hänförande utsikt över Mälaren o Rastaholm.
Här finns ett stort hus med en boyta om 215 kvm + 100 kvm i biyta. Nytt härligt lantkök med fin järnspis
och öppet mot stort matrum med öppen spis. Två vardagsrum varav ett med bar. Tre stora sovrum och en
separat tonårsavdelning med egen dusch/wc. Garage och gott om förrådsytor. Många fina uteplatser som
fångar solen från tidig morgon till sen kväll. Stort läckert utespa! Besiktigad.

*Boarea: 213 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 950 000 kr
*Tomt: 3 889 kvm Natur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 213 kvm
Utgångspris: 4 950 000 kr
Tomt: 3 889 kvm Natur/Trädgårdstomt

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

Ekerö Gällstaö
Modern design och härligt läge har detta nästa nya hus på underbara Gällstaö. Kök och vardagsrum med
öppen planlösning, tak öppet till nock, stora panoramafönster och utgång till stor fin altan med sjöutsikt.
Rymligt allrum och fyra bra sovrum. Genomgående ljus färgsättning och hög standard på materialval.
Friliggande garage och sep carport. Högt fint läge. Närhet till buss.

*Boarea: 153 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 5 950 000 kr
*Tomt 890 kvm 
  

Boarea: 153 kvm
Utgångspris: 5 950 000 kr
Tomt 890 kvm 

Herredagsvägen 4 A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö

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 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. Lugnt och barnvänligt läge i omtyckt  område som gränsar till Mälaren med fin badplats &
liten båthamn.

*Boarea: 200 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 250 000 kr
*Tomt: 1 201 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 200 kvm
Utgångspris: 4 250 000 kr
Tomt: 1 201 kvm Trädgårdstomt

Hammarvägen 3
Lena Falck 070-759 59 97
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
  

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

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

Ekerö Närlunda
I populära Närlunda finns denna trevliga 11/2 -plans kedjevilla med perfekt läge i området. Fint skick med
ljus öppen planlösning. Stort vardagsrum i vinkel med braskamin och utgång till insynsskyddad uteplats i
söderläge. 4 rok varav 2-3 sovrum, kan lätt återställas till 5-6 rok. 2 kaklade badrum. Härlig tomt med soligt
söderläge som vetter mot trevlig allmäning med lekpark. Carport med förrådsdel. Endast en kort promenad
till både skola och dagis.

*Boarea: 148 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 950 000 kr
*Tomt: 404 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 148 kvm
Utgångspris: 3 950 000 kr
Tomt: 404 kvm Trädgårdstomt

Trädgårdsvägen 23
Lena Falck 070-759 59 97
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
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Miljöpartiet i länet vill satsa 
på båtpendling och har pekat 
ut 28 platser där det är lämp-
ligt att börja angöra för Wax-
holmsbolaget i rusningstid. 
En av de 28 platserna är Jung-

frusund.
De föreslår ett pendelnät 

av båttrafik med SL-taxa på 
Stockholms inre vatten och  i 
Saltsjön. Landstingets Wax-
holmsbolag ska enligt försla-
get ansvara för trafiken, men 
den ska samordnas med SL så 
att SL:s priser gäller även på 
båtarna. Dessutom vill Mil-
jöpartiet återinföra enhets-
taxa på land och på vatten 

och anpassa bussnätet efter 
bryggorna.

– En landstingsdriven båt-
resa ska inte kosta mer än 
35 kronor, säger Raymond 
Wigg, (MP) oppositions-
landstingsråd Stockholm.

Det är i landstinget beslu-
ten om kollektiv båttrafik 
fattas och budgeten läggs. 
Miljöpartiets skuggbudget 
för 2010 innehåller nya taxor 

och tre nya linjer som ett för-
sta steg.   

Även Kristdemokraterna 
har förslag för utökad båt-
pendling och att bland an-
nat införa en pendelbåt som 
trafikerar utan stopp mellan 
Ekerö och Stockholms inner-
stad. Läs mer på insändarsi-
dan om detta.

Vänster-
partiet på Ekerö höll årsmöte 
tillsammans med Vänster-
partiet i stadsdelen Bromma 
den 26 april i Alviks medbor-
garhus. Bland annat valdes 
kandidaterna till höstens 
kommunalval i Ekerö kom-
mun. Dessa är: Kenneth 

Lindmark, Anna Glaad, Käll 
Svenson, Mimmi Bernfeldt, 
Gina Rosales, Erik Glaad, 
Petter Flensburg, Peter Mo-
derato och Ricardo Perez. 
Satsningen för året besluta-
des bli ”De ungas år” och tre 
av de valbara personerna är 
arton år och en är tjugofyra.

Nu finns 
det vindkraftverk i 140 av 
Sveriges 290 kommuner, men 
ännu inget på Mälaröarna. 
Det framgår av ny statistik 
från Energimyndigheten. 
I slutet av 2009 fanns det 

totalt 1 359 vindkraftverk i 
Sverige, men inte ett enda på 
Mälaröarna. 

 Regeringens planerings-
ram innebär att vindkraften 
ska tiodubblas fram till 2020.
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Konfirmander åker
på livsresa till Assisi

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

Ungdomarna började läsa den 11 okto-
ber 2009. Som avslutning åker de på en 
livsresa till Italien, i slutet av juni.

Vad är en livsresa
Våra liv innehåller så mycket, det är viktigt att 
prata om varför vi lever här på jorden och vad vi 
vill göra med våra liv. Konfirmanderna har under 
året studerat begreppet bibeln, kyrka, bibelns 
böcker, kyrkohistoria och mycket mer. Nu reser 
vi söderut för att tillbringa en liten tid av våra liv 
på vägen, genom alper och berg. Så småning-
om anländer vi till Umbrien; Italiens vackraste 
landskap med citron och olivträd.

Konfirmationen
Den äger rum lördagen den 17 juli. På grund av 
gruppens storlek har vi tre separata konfirma-
tioner, Sånga kyrka kl. 11, Färentuna kyrka 
kl. 13.30 och Skå kyrka kl. 16. 

Tisdag 8 juni

Skå kyrka kl. 18.00.
Orgelkonsert
med Lars Holm

Söndag 13 juni

Sånga kyrka kl. 11.00. 
Högmässogudstjänst
Andra söndagen efter trefaldighet
Eva Sjöström

Söndag 20 juni

Skå kyrka kl. 11.00. 
Högmässa
Tredje söndagen efter trefaldighet
Louise Linder

Torsdag 24 juni

Skå kyrka kl. 10.00. 
Konfirmation
Louise Linder

Lördag 26 juni

Hilleshögs kyrka kl. 11.00
Högmässa, midsommardagen
Eva Sjöström

Söndag 27 juni

Skå kyrka kl. 11.00. 
Högmässogudstjänst
Johannes döparens dag
Eva Sjöström

Tisdag 29 juni

Musik i sommarkväll
Sånga kyrka kl. 18.00. 
“Musikens mästare”
Roland Östblom, 
organist från Rättvik 
presenterar 
Johann Sebastian Bach.
Andakt: Eva Sjöström

Färentuna kyrka
Sånga kyrka

Skå kyrka
Hilleshögs kyrka



Måla om i sommar!
DAY-system har produkterna

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

Alla erbjudanden gäller  t.o.m. den 19 juni 2010.

DET BÄSTA VI HAR HETER PLUS!
Visst skall ditt hus ha det bästa som fi nns, av färger som varar och bevarar. 

Nytt trä eller tidigare behandlat: marknadens bästa färg! För miljön, för ändamålet.

Alkydfärg eller akrylatfärg?  Det är omständigheterna som avgör – inte färgen i sig. 

Båda typerna har mycket goda egenskaper men ibland är den ena lämpligare än den andra. 

Fråga oss – vi berättar varför! 

Yunik 

OLJEFÄRG 
PLUS
Användningsom-
råde: Nytt och tidigare 

behandlat trä, fasader 

utomhus. 

Håller glans och kulör 

bättre än traditionella 

oljefärger. 

Yunik 

FÖNSTERFÄRG PLUS
Användningsområde: Nytt och 

tidigare behandlat trä, speciellt 

lämplig till fönster och dörrar. 

Hämmar beväxning av alger och 

mögel på ytan.

www.yunik.se

Trallrent

 99:- 
3 liter

Yunik TRÄOLJA PLUS
Användningsområde: Möbler 

och träfasader av ceder, teak, tryck-

impregnerat trä, furu, gran och lärk.

Åtgång: 15-20 m2/l. 

Yunik TRALLRENT 
Trallrent  gör verkligen skäl för 

namnet: din trista, mörka och miss-

handlade trall ser ut som ny igen! 

din lokala färgspecialistYunik erbjuder 

upp till 15 års 
träskydd 
på Oljefärg 

och Fönsterfärg 
PLUS!

Kom in till oss 
så berättar vi om 

villkoren.

Måla om 

i sommar - det blir

20% billigare!
Vi ger dig 20% rabatt på all Yunik 

utefärg och oljor – passa på, måla 

kan du göra hela sommaren – 

rabatterbjudandena varar 

inte lika länge…

Vi bryter självklart samtliga PLUS produkter

i den kulör som du själv vill ha, utan kostnad!

Passa på!

20% 
rabatt!

Gäller tom 19/6

Yunik 
ALG & MÖGELTVÄTT
Avlägsnar beväxning på fasader, 

murverk, snickerier och takpannor 

utomhus. Speciellt lämplig för ytor 

som står i fuktig miljö.

Yunik FASADTVÄTT
Tvätta fasaden och slipp problem 

i framtiden! Används tillsammans 

med Alg & Mögeltvätt. 

Passa på!

20% 
rabatt!

på både 1l och 3l.
Gäller tom 19/6



Två upphandlingar för att få 
någon att avlägsna fartyget 
har gått om intet. En förstu-
die för ett tredje upphand-
lingsförfarande startades 
i mitten av april och pågår 
fortfarande. 

– Förstudien syftar till att 
ta reda på vilka möjligheter 
det finns att skrota Seaside 
utan att riskera miljön eller 
bryta mot något regelverk, 
säger Linus Sundemar, kon-
taktperson för upphand-
lingen på Skatteverkets in-
köpsenhet.

Ett av de hinder som finns 
med i bilden är också ägaren 
till Seaside. Även när ärendet 
ligger hos kronofogdemyn-
digheten (KFM) och trots att 
han själv inte tagit sitt ansvar 
att flytta på båten, har han 
rätt att motsätta sig de lös-
ningar som KFM presenterar.

– Det är dock inte riktigt 
så man ska se på saken. Kro-
nofogdemyndigheten hand-
räckning är inte någon be-
straffning för att svaranden 
(ägaren reds anm.) misskött 
sig och att han får finna sig 
i att han blir överkörd. kro-
nofogdemyndigheten är en 
helt neutral institution som 
försöker hitta en väg fram ge-
nom alla regler som satts upp 
för att tillgodose såväl sökan-
dens (markägaren reds anm.) 
som svarandens intressen, 
liksom och icke minst intres-
set av en oskadad miljö. Det 
sistnämnda har högsta prio-
ritet och styr alla våra övervä-
ganden, säger Lars Hellgren 
på KFM.

KFM:s handläggning be-
står av en rad större och 

mindre beslut med syftet att 
föra handräckningen mot ett 
avslut. Vid handläggningen 
måste ovillkorligen sva-
randens intressen bevakas 
i samma utsträckning som 
sökandens. För kronofogde-
myndigheten är de likvärdiga 
parter. 

– Alla kronofogdemyndig-
hetens beslut kan i princip 
angripas genom överkla-
gande eller på annat sätt. Det 
är en viktig aspekt av rättssä-
kerheten. Sker detta i större 
omfattning fördröjs givetvis 
handläggningen. Jag kan säga 
så mycket att kronofogde-
myndigheten skulle sätta 
värde på en något större sam-
arbetsvilja från svarandens 
sida, fortsätter Lars Hellgren. 
Han tillägger också att ägaren 
fortfarande har möjligheten 
att själv ta hand om fartyget, 
även om sannolikheten för 
detta hela tiden minskar. 

 Seaside försvin-
ner är alltså långt ifrån klart.

Linus Sundemar som är 
kontaktperson för upphand-
lingen på Skatteverkets in-
köpsenhet, säger att det finns 
alldeles för många osäker-
hetsfaktorer i nuläget för att 
det ska vara lönt att spekule-
rar i när Seaside är borta. Lars 
Hellgren på kronofogdemyn-
digheten håller med:

– Jag vågar inte längre läm-
na några tidsbestämningar. 
De kommer hela tiden på 
skam.

Kommunen har vänt sig 
till länsstyrelsen för att få de-
ras bedömning och se om de 
kan forcera frågan, med tanke 
på att fartyget kan utgöra en 
miljöfara och att Mälaren är 
dricksvattentäkt. Ärendet är 
inte officiellt prövat eller do-
kumenterat i kommunen.

– Jag har talat på telefon 
med Lars Åkerblad på mil-
jöskyddsenheten. Han be-

dömde att de inte hade några 
möjligheter att agera utifrån 
bestämmelserna om vatten-
skyddsområdet, då det inte 
finns stöd i föreskrifterna när 
det gäller sjöfart. Som jag för-
stod det hade de önskat en så-
dan typ av föreskrifter. Läns-
styrelsen har inte juridisk rätt 
att lägga in sådana då dessa 
frågor ligger på Sjöfartsver-
ket, säger Kaspar Fritz, miljö- 
och hälsoskyddschef i kom-
munen.

 kring fartyg är 
snårigt och det är inte helt 
givet vem som har tillsyn, 
rådighet och möjlighet att 
ställa krav. Sjöfartsverket har 
jurister som är kunniga inom 
området. Kaspar Fritz har 
varit i kontakt med dem och 
diskussionerna kommer att 
fortsätta. 

Redaktionen har talat med 
Ulf Holmgren, jurist på Sjö-
fartsverket. Han berättar att 
Sjöfartverkets ansvar bara 
sträcker sig till de allmänna 
farlederna. 

– Den eller de myndigheter 
som ansvarar för vattentäk-
tens säkerhet bör kunna gå in 
och flytta på båten, om man 
bedömer att den är en risk för 
miljön. Kan man visa på att 
det föreligger en risk för att 
säkerheten hotas vad gäller 
dricksvattentäkten, kan man 
ta ett beslut att flytta båten. 
Ägaren kan fortfarande över-
klaga ett sådant beslut, men 
då anser man att miljön eller 
samhällets intressen går före 
den enskilde ägarens. Då går 
man in och gör en omedelbar 
åtgärd. Frågan är att besluta 
sig för vem som tar detta an-
svar om att bedöma att det är 
ett hot mot vattentäkten, sä-
ger Ulf Holmgren.

En ljusning på problemet 
med andra ord, men vem har 
då detta ansvar? 

Redaktionen vände sig 

först till länsstyrelsen, men 
deras arbete är att ha över-
gripande tillsyn över att man 
följer skyddsföreskrifterna 
och syftet med de olika vat-
tenskyddsområdena. När det 
händer en sådan här sak kan 
man inte riktigt åberopa en 
skyddsföreskrift. Länsstyrel-
sen hänvisar vidare till Stock-
holm Vatten. Sverker West-
man som är utredningschef 
på Stockholm Vatten och 
som bland annat ansvarar för 
säkerhetsfrågor, konstaterar 
också att de inte är säker-
hetsansvariga för Mälaren. 
Redaktionen rekommende-
ras att kontakta kustbevak-
ningen.

 svarar 
Malin Cardell:

– Jag skulle vilja säga att det 
är alla myndigheter tillsam-
mans, det beror lite på vad 
det är som händer. Är det olja 
i vattnet som vi jobbar med, 
skickar vi över det till kom-
munen eller rättare sagt till 
räddningstjänsten kommu-
nalt som i Ekerö kommun är 
Södertörns brandförsvar. 

– Vi har ingen ansvarsbit 
utan är ett organ när det väl 
händer någonting, då går vi 
in. Men sedan finns det alltid 
förebyggande arbete. Kom-
munen har rådfrågat oss och 
vi har varit med och tittat. 
När det gäller vattentäkt är 
det en gråzon, därför blir det 
knepigt., berättar Mikael Kihl 
på Ekerö brandförsvar.

Ansvaret är alltså uppdelat 
på flera olika aktörer beroen-
de på vilket ansvar som avses. 

– För vattentäktens säker-
het finns det ingen instans 
som bär det yttersta ansvaret 
och har möjligheter att agera 
utifrån det, säger miljö- och 
hälsoskyddschef   Kaspar Fritz.

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

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!
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I Svenskt näringslivs senaste undersökning 
hamnade Ekerö kommun på plats 167 av lan-
dets 290 kommuner.  Detta är en klättring 
med 45 platser jämfört med 2009. 

Dock har kommunen valt att ha den under-
sökning som görs av Stockholm business al-
liance (SBA) som sin referenspunkt. I ”Ekerö 
kommuns sju mål” från 2008 står: ”I enlighet 
med SBAs mätning ska kommunen senast 
2010 ligga på genomsnittet för deltagande 
kommuner”. 

I den senaste SBA-mätningen hamnade Ekerö 
kommun emellertid på plats 45 av 47, med ett 
”Nöjd-kund-index” på 60 av 100. Detta hade 
stigit från 49 poäng. 

– Ekerö fick omnämnandet ”årets hjälte” 
dels på grund av klättringen, dels för vår öka-
de fokusering på näringslivsfrågorna. Dess-
utom har vi klättrat rejält i Svenskt närings-
livs ranking i år. Det går åt rätt håll även om vi 
ännu inte är nöjda, säger Peter Carpelan, (M) 
kommunalråd. 

Under den borgerliga alliansens mandat-
period har en mängd åtgärder vidtagits för att 
tillgodose behovet av kommunal service för 
kommunens företagare.

– Vi anställde en ny näringslivschef under 
förra året som nu är en viktig länk mellan fö-
retagarna och kommunen. Dessutom genom-

fördes en omdisponering av näringslivsrådet, 
då kommundirektören och jag i egenskap av 
kommunstyrelsens ordförande kom att ingå 
i rådet eftersom vi särskilt ville fokusera på 
näringslivsfrågorna. 

– Vi har också infört en särskild handläg-
gare inom stadsarkitektkontoret som arbetar 
direkt mot företagarna och vi ska genomföra 
särskilda utbildningar för personalen för att 
öka servicegraden ytterligare. Vi har haft 
näringslivsseminarier och frukostmöten 
tillsammans med företagarna, berättar Peter 
Carpelan.

Enligt Ekerö nyföretagarcentrums Bo Öh-
lin, som har tjugo års erfarenhet av närings-
livet i kommunen, har klimatet stadigt blivit 
bättre.

– Det beror delvis på att det har tillkommit 

nya tjänstemän på kommunen med en helt 
annan förståelse och inställning till näringsli-
vet. Dessutom har den nye näringslivschefen 
gjort stor skillnad genom att vara aktiv och 
synlig ute bland företagen, säger han.

Under perioden maj 2009 till maj 2010 re-
gistrerades 169 nya företag i Ekerö kommun. 
Av dessa var 33 aktiebolag, 15 handelsbolag 
och 169 enskilda firmor. Sammantaget fanns 
det då drygt 2 900 företag registrerade på Mä-
laröarna. 

– Det har gått stadigt uppåt under de se-
naste åren, för att tvärnita när lågkonjunktu-
ren kom och sedan börja återhämta sig igen, 
kommenterar Stefan Pellén, näringslivschef i 
Ekerö kommun.

¢¢¢¢ 
– Ett väl fungerande näringsliv är nödvändigt för dynamiken 
i ett samhälle som Ekerö kommun. Det privata näringslivet är 
ryggraden i Sverige och på Mälaröarna, som skapare av tillväxt 
och därmed också vår välfärd. 

Vi moderater arbetar för fler arbetsplatser och företag på 
Mälaröarna. Vi vill ge en ännu snabbare och bättre service till 
företagarna genom snabbare och enklare tillståndsgivning. Vi 
vill satsa på ung företagsamhet och införa entreprenörskap i 
utbildningen på våra skolor. Det behövs byggklar mark för 
företagen och bättre förutsättningar för turism och besöksnä-
ring i kommunen. Vi vill ha fler butikslokaler i det nya Sten-
hamra.  Kommunens kundvalssystem ska byggas ut med fler 
möjligheter för små tjänsteföretag att utvecklas. Med detta får 
kommunen ett ännu bättre företagsklimat.                                      ®

¢¢¢¢ 
– Centerpartiet driver hela företagarfrågan. Vi vill vårda före-
tagsklimatet, stimulera nyföretagandet och tillvarata befint-
liga företags utvecklingsmöjligheter genom bland annat hög 
servicenivå med positiva och snabba kommunkontakter. Vi 
vill underlätta för entreprenörskap och kreativa näringar, små-
företagsetablering och landsbygdsutveckling. Kommunen ska 
erbjuda byggklar mark för kontor, hantverk och verkstäder. 
Växande företag och fler företag ger fler arbetstillfällen till 
exempel inom turism, handel och service.  Nya arbetsom-
råden har inrättats i Skå och bör också utvecklas i Älvnäs. I 
Svenskt Näringslivs kommunrankning baserad på det lokala 
företagsklimatet i landets 290 kommuner bör Ekerö i slutet av 
nästa mandatperiod vara bland de 50 främsta kommunerna i 
landet.                   ®

¢¢¢¢ 
– För nästa mandatperiod vill vi gå vidare och utveckla befint-
liga arbetsplatsområden och skapa nya, som Älvnäs sandtag, 
Skå och Södra Färingsö. Vi vill också utveckla turist- och be-
söksnäringen på hela Ekerö. Vi vill ta fram en aktiv närings-
livspolicy och skapa ett näringslivscentrum för tillväxt och 
sysselsättning, med hantverk och kontor bland annat. Dess-
utom vill vi utveckla dialogen mellan kommunen och lokala 
företagare i form av frukostar, seminarier, besök, nyhetsbrev 
och hemsida. Målet är att under mandatperioden systemati-
sera kvalitetsarbetet för att bli en av de 50 bästa kommunerna 
att vara egen företagare i. Förbifart Stockholm och väg 261 vill 
vi också bygga ut för att främja näringslivet.
 

®

¢¢¢¢ 
– På Mälaröarna ska människor våga satsa på sina idéer. Fler 
företag betyder fler jobb, bättre ekonomi och mer välfärd. Vi 
vill förbättra kommunens service till företagarna och foku-
sera på deras förutsättningar. Vår kommun är beroende av ett 
växande företagande för de nya jobben kommer att skapas i de 
mindre företagen. Här skapas också jobben för våra ungdomar. 
Det privata företagandet kan utföra kommunal service. Vi vill 
införa så kallad utmanarrätt för företag att lämna anbud på att 
utföra den kommunala servicen. Vi vill även utveckla tjäns-
tegarantierna på kommunal service, så att företagare ska få 
kvalitetssäkrad hjälp i ärendehanteringen från kommunen. Får 
de inte det ska kompensation ges. Ett växande Ekerö behöver 
även mark och lokaler för att företagen ska kunna anställa och 
utvecklas.                                    ®

¢¢¢¢ 
– En strategi för positiv näringslivsutveckling måste läggas 
fast. Plusvärdena av ett rikt och växande lokalt näringsliv mås-
te identifieras. Kommunen måste aktivt driva näringslivs- och 
arbetsmarknadsfrågorna. Företag av karaktären lätt industri, 
data, elektronik och tjänsteproduktion samt i jordbruks- och 
handelsträdgårdssektorn ska kunna etablera sig i kommunen. 
Särskild uppmuntran ska ges till fullt ut miljöanpassade före-
tag. Företag inom handel, service, kost och logi, turism och 
kultur ska också ges företräde. 

Kommunen måste kunna anvisa mark och färdigställda ar-
betsplatsområden och en förbättring av kommunikationerna 
till, från och förbi Stockholm är ett måste. Användningen av 
alternativa bränslen ökar varför Förbifart Stockholm inte nöd-
vändigtvis behöver innebära oöverstigliga miljökonflikter.           

¢¢¢¢ 
– Miljöpartiet vill göra Mälaröarna till ett drivhus för ekolo-
giska odlare, turism, hantverks-, service-, konsult- och tek-
nikföretag. Det är nära till kunder norr, öster och söder om 
Mälaren. För att nå dem lättare behövs en färjelinje norrut från 
Färingsö och minskade bilköer. Med ett reversibelt körfält på 
Ekerövägen och bättre bussförbindelser ska trafiken snart flyta 
lättare. Här måste kommunen medverka och även se till att det 
finns lokaler att hyra och mark att köpa, gärna i företagshotell 
och  -byar. Kommunen och företagare måste samarbeta för att 
förenkla myndighetsregler och för att erbjuda Mälaröungdo-
mar utbildning, praktik, lärlingsplatser och anställning. Det 
ökar företagens möjligheter att finna nya medarbetare på nära 
håll, minskar arbetspendlingen och kräver fler hyresbostäder. 

®

¢¢¢¢ 
– Ledstjärnan i kommunens kontakter med företagen ska vara 
service. Attityden ska vara att söka efter möjligheter. Vi vill 
stimulera nystart av företag. Turistnäringens utveckling ska 
särskilt uppmärksammas och stimuleras. Vi ska ha ett närings-
livsprogram som skapar ett gott företagsklimat. Det ska vara 
förankrat hos företag som verkar i kommunen och utarbetas 
med hänsyn till miljö-, genus-, integrations-, mångfalds- och 
jämställdhetsperspektiv. Huvudmålet ska vara att öka antalet 
arbetstillfällen i kommunen för att minska restider och höja 
livskvaliten. Kommunen ska ha ett näringslivskontor som ska 
vara uppbyggt så att det blir en naturlig mötesplats för före-
tagen och företagarna. Engagemang och uppmärksamhet ska 
erbjudas oberoende av om företaget är lokaliserat i centrumre-
gionen eller i något ytterområde.          ®

¢¢¢¢ 
– Företagandet är en viktig del av Ekerö. En blandning av fö-
retag i storlek och branscher ger trygghet för att utvecklas och 
skapa jobb. Vi vill göra företagandet enklare och möjligheten 
större. En heltidsanställd näringskonsulent, som länk mellan 
företagare och kommunen i alla frågor, gör att bland annat 
handläggningstider förkortas. Ökat samarbete ger möjlighet 
till utveckling i kommunen. Vi vill också se ett aktivare och 
öppnare näringslivsråd. En kommunal gymnasieskola i kom-
munen byggt på kurser i samarbete med företagare och de-
ras organisationer är viktigt. Konstnärer, kulturarbetare och 
hantverkare behöver bland annat nätverk för att marknadsfö-
ras.  Infrastrukturen är också viktig, därför är färjeförbindelsen 
mellan Färingsö och Lövsta viktig. 

®

®
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Onsdagen den 9 juni arrang-
erar fritidsgårdarna ett skol-
avslutningsarrangemang på 
baksidan av Träkvista fri-
tidsgård vid Träkvistavallen. 
Fritidsgårdarna gör detta ar-
rangemang i samarbete med 
Ekerö IK, Svenska kyrkan, 

Studieförbundet vuxensko-
lan, ungdomar, föräldraför-
eningarna, Arriva, polisen 
och socialtjänsten.

Första gången 1995 skedde 
detta vid MASK-backen. 
Därefter har man varit både 
i Ekebyhovs slottspark och 
på Skå festplats, men sedan 
några år sker det vid Träkvis-
tavallen. 

– Ungdomarna har varit 
med och påverkat innehållet. 
De fick frågan om de ville ha 
musik eller attraktioner. 198 
ville ha musik och 195 ville 
ha attraktioner och då har vi 

försökt att tillmötesgå båda 
delarna, berättar Inger Nils-
son, enhetschef för fritids-
gårdarna.

Det blir gott om aktiviteter 
så som porslinskrossning, 
slangbella, luftgevärsskytte, 
boxning med jättehandskar, 
sumofotboll, karaoke, ro-
deotjur, sumobrottning, mc-
simulatorspel, skateboard-
tävlingar och speedshooting.

Under eftermiddagen 
uppträder ”Patrik” som cyk-
lar enhjuling och discjockey 
Mikael Lindfors spelar mu-
sik. Arrangemanget är upp-

delat för barn i åldern nio 
till tolv klockan 16-18 och 
för ungdomar från 13 år och 
upppåt mellan klockan 20 
och midnatt.

På eftermiddagen är det 
tjugo ungdomar från årskurs 
nio som hjälper till med att-
raktionerna.

– Det är väldigt bra upp-
slutning bland de vuxna 
också. Det brukar vara tjugo 
föräldrar med. Sedan får vi 
hjälp av föreningen Team oa-
kyard som i vanliga fall är på 
fritidsgården på kvällstid och 
tränar boxning och brott-
ning. De får låna våra lokaler 
så de ställer upp med sina 
deltagare på kvällen. Kyrkan 
ställer upp med lite äldre 
gruppledare till kvällen.

Ekerö kommun betalar i 
stort sett allt, men evene-
manget har även några spon-
sorer.

– Förra året kom runt 830 
personer allt som allt, då 
var det ändå dåligt väder. Vi 
hoppas att vi ska slå det i år. 
Vi delar ut information om 
evenemanget till alla boende 
runt om, så att ingen blir arg 
på oss. Det är ju en vardags-
kväll och folk kan ju undra 
annars, säger Inger Nilsson.

Tävlingen Webstjärnan ord-
nas av den privata stiftelsen 
.SE som har till uppdrag att 
förvalta den svenska inter-
netdomänen .se.

– Uppgiften var att göra en 
hemsida där eleverna visar 
upp sina skolarbeten. Det har 
varit väldigt motivationshö-
jande i undervisningen och 
mycket uppskattat bland 
föräldrarna att kunna gå in 
på hemsidan och följa vad 
barnen gör i skolan, berättar 
klassläraren Maria Mårtens-
son.

– Alla tyckte att det var 
jätteroligt att vara med i 
tävlingen. Vi har fått skriva 
inlägg och vissa har till och 

med gjort filmer och lagt in, 
berättar Jonna Biner, elev i 
klass fem.

Tävlingsjuryn bestod av 
representanter för närings-
livet och skolvärlden och 
prisutdelningen, som även 
sändes ut via webben, var en 
festlig tillställning där fem 
representanter från klassen 
fick ta emot sitt pris.

Hemsidan kommer fort-
sätta att uppdateras av klas-
sen som har en mängd idéer 
om hur den kan utvecklas 
under kommande år.

Eleverna har röstat fram 
hur de ska använda prissum-
man på 5 000 kronor.

– Vi har tänkt att vi ska gå 
på restaurang och äta och se-
dan bada och spela minigolf, 
berättar Isabella Mikkonen, 
elev i klass fem.

Skolavslutningsfest

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

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

Lördag 19 juni serveras reducerad 
meny i puben

9 JUNI - 8 AUGUSTI
Alla dagar fr kl 12.00

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

Tel 560 230 70
 www.rastaholm.nu

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



www.husmanhagberg.se

Ekerö Sommarstad
Stilfullt arkitektritat hus med ett mycket attraktivt läge i Ekerö Sommarstad. En fantastisk vy mot söder över öppet fält till
Ekerö kyrka och Mälaren intill. Påkostat med gedigna materialval stilfullt anpassade till miljön. 285+40 kvm. Genomgående
golvvärme med termostat för varje rum. Bevattningssystem med sommarvatten till fint anlagd tomt om 1.944 kvm. Barnvänligt
område med närhet till en vacker natur och motion.
Utgångspris: 6.900.000 kr  Visas: Vänligen ring för info. Adress: Allévägen 24  Ekerö  08-560 304 22 

Färingsö Stenhamra
Möjligheternas villa på eftersökt adress med badrocksavstånd ner till stranden. Stor parkliknade tomt om 2.255 kvm,
styckbar, som blommar vackert. Barnvänligt och lugnt med med generösa ytor för den stora familjen, företagaren eller
generationsboende. 161+99 kvm. Välhållet och delvis renoverat med bergvärme. Ljusa trivsamma ytor, för dagen i två separata delar,
med möjlighet att öppna upp till en enhet. Skola, dagis och närservice på minuters gångavstånd. Fristående dubbelgarage.
Utgångspris: 3.690.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.  Adress: Strandvägen 12  Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Väntholmen
Fridfullt, naturskönt belägen fritidsfastighet med högt läge och vacker Mälarvy. Vacker Mälarvy över Väntholmsviken från
såväl tomt som hus, minuters gångväg till bryggan. Fridfullt, naturskönt beläget med högt läge. 55+15 kvm. Ogenerad och välskött
trädgård om 4.409 kvm med bl.a. frodiga ekar och fin gräsmatta. Huset är i mycket bra skick med möjlighet till permanent boende.
Inglasad uteplats förlänger säsongen. Bygglov för tillbyggnad finns. Nytt avlopp, djupborrad brunn. Möjlighet till båtplats. Nära skola,
dagis, buss.  Utgångspris: 2.490.000 kr  Visas: Ring för info. Adress: Kronhagsvägen 10  Ekerö 08-560 304 22

Adelsö Dalby
Charmigt fritidshus med en rogivande omgivning i den lantliga idyllen Adelsö. Trevligt inrett i ljusa färger och öppen spis
samt kakelugn som utgör en extra mysfaktor. 55+25 kvm. Egen borrad brunn med bra värden, enligt mätning. Stor tomt om 4.660
kvm. Här ges möjlighet till odling av såväl grönsaker som bär och blommor för den som är intresserad. Plana gräsytor för bollspel, lek
och bus. Endast ca 45 minuters bilfärd från Stockholm via bilfärja från Munsö. Välkommen på visning!
Utgångspris: 1.375.000 kr  Visas: Vänligen ring för info. Adress: Lilla Dalby Väg 8  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Sandudden
Ljust och smakfullt med härlig vy över grönska och på avstånd Mälarens glittrande vatten. Genomgående fint skick i
välplanerat parhus byggt 2002 om 111 kvm. Fina materialval, öppen planlösning och generös takhöjd i vacker sällskapsyta. Fantastisk
rymd och ljus från stora glasade ytor. Tre uteplatser med sol hela dagen på lättskött tomt. Barnvänligt och lugnt område nära skola,
butiker, buss och vackra promenadslingor utmed vattnet. Ett bekymmersfritt boende i Mälarmiljö!
Acceptpris: 3.195.000 kr  Visas: Vänligen ring för info. Adress: Sjöutsikten 10  Ekerö 08-560 304 22 

Ekerö Väsby
Välbyggd villa om ca 300 kvm med härlig tomt som angränsar till grönskande allmäning. Bra planslösning med 4 sovrum på
övre plan. Kök med utgång till trädgården med stor altan mot plan tomt om 917 kvm. Stora badrum, bastu, gillestuga, hobby/lek-
rum och garage gör huset till barnfamiljens dröm. Välhållet och gediget,155+135 kvm. Högt beläget hus på lugn återvändsgata.
Närhet till såväl skola som dagis. Ekerö centrum och Mälaren på behändigt cykelavstånd.
Utgångspris: 3.995.000 kr  Visas: Vänligen ring för info. Adress: Skördevägen 6  Ekerö  08-560 304 22 

Ekerö Lundhagen
Ett väl underhållet och trivsamt inrett hus i eftersökta Lundhagen ett stenkast från Mälaren. 170+13 kvm. Välplanerat med
4-5 sovrum samt stort kök och vardagsrum. Ljusa rum med fin vy över den egna grönskande välskötta trädgården om 1.025 kvm.
Pampig altan i söderläge med plats för både sittgrupp och solsängar. Ogenerat och idylliskt. Två våtrum i toppskick. Båtplats.
Barnvänligt läge på återvändsgata. Garage och bilplatser. Närhet till skola/dagis, buss, butik mm.
Utgångspris: 5.250.000 kr  Visas:  Vänligen ring för info. Adress: Almhagsgränd 3  Ekerö 08-560 304 22

Räkna med oss!
Du får en dagsfärsk fri värdering av  din 
bostad och kunskap om hur den  lokala 
marknaden ser ut.

Räkna med oss när det gäller ditt boende.

Välkommen att bli nöjd du också!

HusmanHagberg Ekerö  08-560 304 22  Adress: Jungfrusundsvägen 1  www.husmanhagberg.se
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– Vi har fått tillstånd av Tra-
fikverket att sätta upp banér 
i blågult längs Drottning-
holmsbron med Kronprin-
sessparets monogram på. I 
varje ända av bron kommer vi 
dessutom att ha gröna banér 
med Ekerö kommuns logo-
typ på, för att visa vem det är 
som hälsar välkommen. Upp-
hängningsanordningarna 
kommer att sitta kvar och an-
vändas även vid framtida eve-
neman, berättar Johan Elfvér, 
informationschef på Ekerö 
kommun. 

Ansökan om att även sätta 
upp banér utmed väg 261 
fram mot Tappströmsron-
dellen avslogs däremot, ef-
tersom de belysningsstolpar 
som finns där är för klena 
och inte skulle klara påfrest-
ningarna av vinden.

Rondellen däremot 
smyckas redan av blomster-

planteringar.
– Planteringarna har egent-

ligen inte med bröllopet att 
göra. Vi tycket att den be-
hövde piggas upp med färg, 
men vi har valt att följa den 
färgskala som Stockholms 
stad och slottet har valt inför 
bröllopet. Den kallas ”svensk 
sommarträdgård” och går i 
vitt, blått, gult och grönt.

I övrigt kommer inte bröl-
lopet att märkas i någon stör-
re utsträckning på Mälaröar-
na, annat än att kommunen 
hoppas på extra många be-
sökare, både till Drottning-
holm och till övriga delar av 
kommunen. Slottet är dock 
stängt mellan den 10 och 24 
juni för att lämna plats för de 
nära 200 gäster som beräk-
nas anlända från när och fjär-
ran i samband med bröllopet 
för att bo på slottet.

Ekerö kommun uppvaktar 
också brudparet med en gåva 
som har stor lokalanknyt-
ning.

– Vi kommer att ge dem 
tre äppelträd av arten Gyl-
ling som är lokalt framod-
lade, säger Johan Elfver.

¢¢¢¢ 

–Två fall på Mälaröarna an-
mäldes förra året till Smitt-
skydd Stockholm. Här ryms 
naturligtvis ett större mör-
kertal eftersom vissa patien-
ter kan få relativt lindriga 
symptom av en TBE-infek-
tion och söker därför inte 
sjukvård. Att antalet anmälda 
fall är relativt lågt kan också 
bero på att en större andel av 
befolkningen är vaccinerad 
mot TBE jämfört med tidi-
gare år. Man får inte glömma 
att Mälaröarna är ett hög

riskområde för fästingburna 
sjukdomar, främst TBE och 
borrelia. Det är därför viktigt 
att vaccinera sig.

– Fästingarna har klarat vin-
tern bra genom att snön har 
fungerat som ett isolerande 
täcke. Samtidigt frös och 
svalt många rådjur ihjäl och 
rådjuren är viktiga värddjur 
för fästingarna. Det finns 
dock fler värddjur och många 
faktorer som spelar in för 
att påverka antalet fästingar. 
Sammantaget kan man nog 
räkna med att det blir ganska 
gott om fästingar i år.

– Nej, det finns gott om vac-
cin i år.

 Kom och låt mig ta hand om dig 
inför sommaren

Jag erbjuder dig effektiv hudvård 
och en stunds avkoppling.

kunskap - kompetens - kvalité
Erbjudandet gäller måndagar till onsdagar

Mälarö torg 10, Ekerö centrum
08-560 355 82

Katarina Karlström.  Auktoriserad hudterapeut
www.salongcosmetae.se

Även med online-bokning

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
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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!

Introduktionspris

20 %
rabatt på One!
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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!

Gäller t o m 15 juni.

Mäklarhuset Ekerö  
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63

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

Är du nöjd med din bank?

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

3 093

PRIS: 1 250 000 kr
BOAREA: 107 kvm
ADRESS

PRIS: 2 500 000 kr
BOAREA: 144 kvm + 20 kvm
ADRESS

-

PRIS: 2 795 000 kr
BOAREA: 143 kvm + 35 kvm
ADRESS

PRIS: 3 975 000 kr
BOAREA: 185 kvm + 68 kvm
ADRESS

-



Många känner igen honom som Conny, 
den elegant klädde fackordföranden i 
TV-serien Varuhuset från 80-talet. Men 
skådespelaren och tillika adelsöbon Rico 
Rönnbäck har gjort mycket mer han 
borde vara känd för.  

En solig aprileftermiddag tar Rico Rönnbäck 
emot mig i sitt hem på Adelsö och delar med 
sig av det ena efter det andra projektet han va-
rit involverad i. Projekt som till stor del hand-
lar om arbetet med utsatta ungdomar. 
– Ungdomar är ett vuxenansvar, men det är 
ingen som tar det, säger Rico. 

Han har tre biologiska barn, tre bonusbarn 
och fem barnbarn. Tillsammans med sin fru 
Madeleine och deras gemensamma son Gus-
tav flyttade de till Mälaröarna från en bostads-
rätt i Saltsjöbaden. De behövde mer plats för 
att kunna jobba mer långsiktigt med en ung-
dom på hemmaplan. 

Att det blev just Mälaröarna var nog mer av 
en slump. De bodde först i Gustavalund innan 
de för fyra år sedan fann sin oas på Adelsö. 

Rico visste redan när han var fem år att han 

ville bli skådespelare. Men hans far krävde att 
Rico först skulle skaffa sig en riktig utbild-
ning att falla tillbaka på.  Rico utbildade sig till 
byggnadsingenjör och jobbade också som det 
några år. Så hände det som satte punkt för in-
genjörsjobbet. Han föll från en balk sju meter 
ner i ett betonggolv och skadade sig mycket 
illa. 

– När jag låg på sjukhuset tänkte jag: var det 
så här du hade planerat ditt liv? Under rehabi-
literingen bestämde jag mig för att satsa på det 
jag verkligen ville med livet. 

Han skilde sig, träffade en ny kvinna som 
jobbade med teater och kom i kontakt med te-
aterfolk. Han kom in på scenskolan och sedan 
blev det Dramaten i fyra år. Så kom TV-serien 
Varuhuset som spelades in under cirka fem år. 
– Det var en fantastisk tid, vi blev som en fa-
milj. Det var ett kul arbete men också jobbigt. 
Vi hade fyra miljoner tittare, det var många 
som tyckte att de kände mig.

spelade Rico Cliff i Cabaré på 
Oscarsteatern. En roll som han tyckte mycket 
om att spela men som var krävande. 

– Jag bodde i stan då och promenerade hem 
för att varva ner. Jag passerade ”plattan” varje 
kväll och såg de här värstingarna där. De höll 
på att varva upp till samma sak som jag höll 
på att varva ner från. De hade en hierarkisk 
styrning med tydliga roller: ledare, lednings-
grupp, pöbeln och så brudarna längst ner. Jag 
tänkte att de får bara skit för sitt medan jag får 
applåder för mitt. 

Detta väckte Ricos idé om att jobba med de 
här ungdomarna, att få dem att börja med tea-
ter och få applåder för sina energier istället för 
skit. Då kanske något skulle läka i dem. Målet 
var att göra en Shakespeare-föreställning med 
dem. 

– Erövrar man Shakespeares språk, tänkte 
jag, då har man ett språk. Då behöver man inte 
slå på någon för att uttrycka sina behov.

 med socialtjänsten som 
då prövade en öppen rehabiliteringsform ”för 
ungdomar i riskzonen för droger och krimina-
litet.” I ett samarbete med socialtjänsten star-
tade han ”Kulturskolan”, där eleverna skulle 
gå två år. Första året hade de konstnärliga äm-
nen och andra året fördes kompetenserna i 
matte, svenska och engelska in. 

16 stycken, hälften tjejer och hälften killar, 
blev de första eleverna som fick tuffa regler att 
följa. 

– Ingen frånvaro var giltig utom om de blivit 
kära. Då fick de tre dygns ledighet. 

Det tuffa vägdes upp av gemensamma fru-
kostar och sagoläsning för ungdomarna.
Det var inte helt lätt att jobba med dem i bör-
jan och Rico frågade varför de ”jiddrade”så 
mycket.

– Så säger en kille ”men du måste förstå, vi 
har aldrig fått så här mycket kärlek i hela vårt 
liv, så vi prövar er”. Dom har lärt mig otroligt 
mycket. 

När de så var framme vid målet, Shakespea-
reföreställningen som blev Romeo och Julia, 
blev den så väl mottagen att de blev bjudna till 
expo 92 i Sevilla för att spela.

Efter föreställningen blev det nypremiär-
fest på Svenska paviljongens takterrass. 

– Ungarna gick alltså från ett utanförskap i 
samhället till att bli representanter för Sverige 
på två år. Det är bland det underbaraste jag va-
rit med om. 

1995 kom en utvärdering från socialtjäns-
ten som visade att de hade rehabiliterat i snitt 
75 procent av sina elever. Det jämfördes med 
slutna rehabiliteringsformer, som då hade re-
habiliterat 16-20 procent.  

– Det var det som gav oss kraften att gå ut på 
vanliga skolor sedan. 

 med sin Madeleine har de utar-
betat en rad utbildningar, bland annat bildade 
de Stiftelsen Shakespeare ´91, som tillsam-
mans med skolledare/ledningsgrupp ringar 
in problem och utformar handlingsprogram 

för enskilda skolor. De tog fram kultur- och 
teatergymnasiet för ungdomar som hade det 
svårt och fick godkänt av Skolverket. Det mes-
ta var klart med lokal, elever som ville börja 
och pedagoger. Då kom beskedet att det inte 
fanns pengar.

 – Då gick all luft ur oss. Vi dök ner i kruk-
makeriet som vi hade i tre år, berättar Made-
leine och tillägger att så fort Rico satte sig vid 
drejskivan, var det som om han var född till 
det.

Utan tidigare kunskap lärde de sig dreja och 
glasera och drev en krukbutik i tre år. Här fann 
de ny kraft, men den kommer nog av annat 
också. Rico och Madeleine är äkta själsfränder. 
De två tillsammans känns som en enda stor 
energikälla. Trots en del motgångar har deras 
engagemang inte tagit slut. För efter krukma-
keriet kom nya projekt. Rico är också utbildad 
samtalsterapeut.

– Jag ville hitta fler verktyg i arbetet med 
ungdomar. På scenskolan lärde jag mig att sän-
da kommunikation, nu fick jag lära mig att ta 
emot kommunikation.  

 ryms inte att berätta om här, men 
han har bland annat jobbat i Järfälla kommun 
med projektet “Ungdomsalliansen”, där nio 
arbetslösa ungdomar formades som ett be-
manningsföretag. Sedan skulle de dammsuga 
kommunen på jobb och leverera ut till andra 
arbetslösa ungdomar.

– På ett halvår hade vi fixat över 800 jobb. 
Det var jättebra, men har inte fortsatt då man 
återigen sa: det finns inga pengar. Frågan är, 
vad kostar det inte att sopa upp resterna? 
Han har också jobbat med långtidssjukskrivna 
och jobbar med kommunikationskurser för 
jurister och advokater. 

Skådespeleriet är också igång mellan allt an-
nat, så lugnet och naturen på Adelsö ger god 
laddning till batterierna och han har en allde-
les särskild relation till naturen.

– Jag är äkta kvartssame. Mormor var tvätt-
äkta same.  Jag har alltid känt en speciell kon-
takt med naturen.

– Rico är otroligt andekänslig. Han kan läsa 
av människor, säger Madeleine.

Rico nickar och sveper ut med handen mot 
den vackra vyn över Hovgården och vattnet.
Så gnistrar det till i ögonen igen och han börjar 
prata om att Adelsö skulle kunna bli självför-
sörjande. Med tanke på hans personlighet och 
med Madeleine vid sin sida, förvånar det mig 
inte om han driver igenom även detta. Med 
sina 64 år bär han på en drivkraft som hos en 
tjugoåring. 

– När jag växte upp så skulle man bli någon-
ting och sedan skulle man vara det resten av 
livet. Men jag tycker det är lika kul med skå-
despeleri som med ungdomar som med … 
varför kan man inte jobba med alltihopa? Bara 
det är kul. 

 Foto: Ewa Linnros
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Vi kör till och från 
Arlanda / Skavsta / Bromma flyg

med fasta priser

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

Med kvalitetsglas från Kaffet 
är alltid på!

 

JUST NU!
Lördagen 12 juni möter du 
modeproffset Jocke från Armani 
och Carrera. Mingla med oss kl 10-15.

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

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 

Ditt lokala 
byggvaruhus med 

den personliga 
servicen!

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre

LINDAB GARAGEPORTAR

STARK, SÄKER, SNYGG!
STARK – paneler av stålplåt

ISOLERAR – Panelkärna av 46 mm polystyren

SÄKER – Klämskydd, fallsäkring

 Vi mäter upp utan kostnad! 
Monteringskostnad: ca. 3.500:- (kan variera) 

Vi hjälper dig med kontakt med specialutbildad snickare!

Garageport

LD46 inkl. motor

16.995:-
Ord.pris 17.995:-

Mått: 250 x 210 mm

(Gäller tom 19/6)

Inga problem. 

Kom in så får du 

byta upp dig till 

en modern fl aska i 

kompositmaterial, 

till kampanjpris! 

Vi byter in alla 

märken.

Snyggare, lättare, 

full koll på hur 

mycket gas som 

fi nns kvar.

HAR DU EN   

  SÅN HÄR…

...MEN SKULLE 

VILJA HA EN 

SÅN HÄR 

ELLER 

EN SÅN 

HÄR...? 

Vad är gasol?
Gasol är en petroleumgas, som till huvuddelen 

består av gaserna propan, propen och butan. 

Dessa gaser är enkla, kondenserbara (kan 

omvandlas till vätska) kolväten. 

Gasol i form av propan och propen ger tryck 

till brännaren ända ner till -40°C och kan därför 

användas även vid mycket sträng kyla. Butan 

däremot ger endast tryck ned till 0°C och kan bara 

användas ned till denna temperatur. 

Hur är det i fl askan – riskera inte att det blir ”gasfritt”! 

Säsongen är här, grillkvällarna blir många…

Varmt och gott, 
rent och snyggt med Gasol.

Passa på!

Byt upp dig till 
kampanjpris!

Gäller alla märken.
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Ekerö kommuns kultursti-
pendium delas i år mellan 
musiktetatergruppen Skråme 
och violinisten Tora Carron. 
Kulturstipendiet är på 20 000 
kronor.

Musikteatergruppen Skråme 
bildade föreningen Skråme 
för drygt ett år sedan. Det hela 

är sprunget ur en sånggrupp 
som hållit på i drygt 15 år. De 
fungerar som en paraplyorga-
nisation där olika grupper kan 
finna varandra eller enskilda 
personer kan hitta likasinnade.  
De är kring 20-30 stycken ak-
tiva i föreningen idag med ett 
brett åldersspann mellan 15 till 
65 år.

Kulturnämndens motive-
ring lyder: Den visar en stor 
musikalisk bredd; publiken får 
uppleva ett bändande kalejdo-
skop av alla möjliga musikge-
nrer. Skråme komponerar sin 
egen musik och skriver egna 

texter. Deltagarna, som be-
står av både unga och vuxna, 
medverkar utifrån sina egna 
resurser och förutsättningar. 
Resultatet blir roande före-
ställningar för alla åldrar.

Skråme delar årets kultursti-
pendium med violinisten Tora 
Carron. Hon är 23 år och en av 
de främsta violinisterna i den 
yngre generationen. Tora Car-
ron har spelat viol sedan sex års 
ålder och har satsat helhjärtat 
på viol från femton års ålder. 

Hon tilldelas stipendiet för 
att ”hon har en gedigen teknik 
och en mycket vacker, person-

lig klang” och ”för den hängi-
velse inför musikens uttryck 
som hon visar och hennes 
kompromisslösa arbetsinten-
sitet.”

Stipendierna delas ut den 12 
juni på Bokskogskonserten i 
Ekebyhovsparken.

Ekerö kommuns ungdoms-
kulturstipendium riktar sig till 
de som är 13-25 år. Det delas i 
år mellan musikern Rasmus 
Larsson, dansösen Emma 
Bergqvist och cellisten Andre-
as Lavotha. Ungdomskultur-
stipendiet är på 21 000 kronor.

Rasmus Larsson tilldelas 

stipendiet ”för sin konstnär-
liga och personliga utveckling. 
Rasmus har målmedvetet ut-
vecklat sitt musicerande och 
textförfattande ensam och till-
sammans med andra. Rasmus 
personliga utveckling är också 
ett bevis för vilken positiv 
kraft kultur kan vara för män-
niskor.

Emma Bergqvist tilldelas 
stipendiet ”för att hon ska få 
möjlighet att utvecklas som 
balettdansös. Emma går idag 
på Kungliga svenska balettsko-
lan och dansar balett sex dagar 
i veckan. I sommar planerar 

Emma att bland annat åka på 
en veckas sommarkurs i Hel-
singfors.

Andreas Lavotha tilldelas 
stipendiet ”för sin teknik, sin 
fina tonbildning och storar-
tade musikaliska känsla. Han 
har trots sin ungdom visat en 
osedvanlig mognad i kam-
marmusikaliska sammanhang 
såväl som i symfoniorkestern.

Ungdomskult urstipen-
dierna delas ut den 9 juni på 
fritidsgårdarnas skolavslut-
ningsarrangemang på Träkvis-
tavallen.

Mats Vänehem jobbar som 
arkeolog och utställnings-
producent på Stockholms 
läns museum. Han är också 
illustratör med särskild in-
riktning på historia och teck-
nar barnböcker för Bonnier 
Carlsen. 

Mats Vänehem bor på Fä-
ringsö sedan tio år tillbaka-

med sin familj.
– Jag ser historiska spår 

överallt i landskapet om-
kring mig. Runt om på Mä-
laröarna finns dessutom 
ovanligt många synliga och 
varierande lämningar efter 
alla tider av historien. Det är 
faktiskt också en anledning 
till varför jag trivs så bra här 
på Mälaröarna, säger Mats 
Vänehem.

Under sitt arbete med bil-
derboken ”Hitta historien” 
har han haft stor glädje och 
nytta av att vara just färings-
öbo. 

– Här och på öarna runt 

omkring, finns ju alla typer 
av historiska landskap man 
kan önska sig som tecknare. 
Förlagorna finns bokstavligt 
talat utanför köksfönstret.

Jag kan inte komma på nå-
gon period, som saknar fynd 
eller lämningar som går att 
se. Under istiden får landska-
pet sin form. Från Jungfru-
sundsåsen kan man följa hur 
isen smält och lämnat hela 
Ekerön som en lång grus-
sträng efter sig. Andra istids-
lämningar som grusvallar, 
flyttblock och skrapmärken i 
berghällar finns lite varstans. 
Från stenåldern har man hit-

tat keramikskärvor på Lovön 
efter de första människorna 
för cirka 4 500 år sedan. 

Hans bilderbok ”Hitta his-
torien” har kommit till för 
att väcka en nyfikenhet på 
historien och kanske inspi-
rera läsaren att ta reda på mer 
om sin egen trakt. Även om 
det är en bilderbok för barn 
är det lika mycket för vuxna.

– Jag har skrivit för vuxna, 
fast lite i smyg.

Platsen som beskrivs i bo-
ken är påhittad, men skulle 
kunna föreställa en plats 
lite var som helst. Faktum 
är att de flesta miljöer som 

beskrivs i boken kan återfin-
nas inom dagens Ekerö kom-
mun. 

– I kulturens övärld känner 
vi alla till våra två världsarv – 
Drottningholms slottsom-
råde och Birka/Hovgården. 
Tyvärr hör man sällan talas 
om fler historiska platser, 
men sanningen är att det full-
komligt vimlar av spännande 
historiska spår praktiskt ta-
get överallt på Mälaröarna. 
Med lite enkla grundkun-
skaper kan var och en ta del 
av dessa kulturmiljöer, säger 
Mats Vänehem. 

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

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00

SVENSK SOMMAR?

Student, Bröllop, Midsommarfest?
Hyr Värmekanon och rädda festen!

Diesel eller gasoldriven

Risk för 
dåligt 
väder?

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas i händelse av återremiss vid  
Kommunfullmäktiges sammanträde den 
22 juni till extra sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, onsdag 
den 23 juni, kl.15.00.

Varmt välkommen!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 

Handlingarna finns tillgängliga på  
sammanträdet.

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag den 
22 juni, kl.18.00.
 
 

Varmt välkommen! 

Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
 
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 
Mhz. Handlingarna finns på  
www.ekero.se/kf samt i kommunhusets 
reception från och med den 15 juni.

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorn 

vid åska

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

Datorn 
krånglar?

Tillbehör 
till datorn?
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DROTTNINGHOLM |

Luthando Qave medverkade 
redan förra året i Händels 
”Ariodante” på Drottning-
holms slottsteater. I år gör 
han en större roll som Nardo 
i Mozarts ungdomsverk ”La 
finta giardiniera”. Båda dessa 
är en samproduktion med 
Operahögskolan i Stock-

holm inom ramen för Drott-
ningholmsteaterns Young 
Artists Programme, där en ny 
generation unga sångare får 
möjlighet att utvecklas och 
fördjupa sin förståelse för ti-
dig opera. 

Den unge Luthando Qave 
studerar just nu andra året 
vid Operahögskolan i Stock-
holm. Utbildningen vid Met-
ropolitanoperans Young Ar-
tists Program som vanligtvis 
är treårig, leds av Mets (Met-
ropolitanoperan) konstnär-
lige ledare dirigenten James 
Levine. Den ger deltagarna 
möjlighet att kontinuerligt 
arbeta med de bästa coacher-
na kopplade till Met och delta 
i master classes för några av 

världens bästa sångare, bland 
annat Sir Thomas Allen och 
Dame Kiri Te Kanawa. Met 
ger också Luthando ett årligt 
stipendium på 31 000 dol-
lar för uppehälle och bostad 
samt ersättning för sånglek-
tioner med lärare utanför 
Met. Under utbildningen 
kan deltagarna också få min-
dre roller i föreställningar på 
Met.

Men innan dess medver-
kar han alltså i ”La finta gi-
ardiniera” som spelas fram 
till och med den 13 juni på 
Drottningholms slottsteater. 
Därefter har Don Giovanni 
premiär den 31 juli. 

 Foto: Bo Ljungblom

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

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

  

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



Varje måndag klockan 10.00 
träffas ett gäng spelsugna pen-
sionärer i en samlingslokal på 
Ekuddsvägen. De är några av alla 
de hundratalet människor som 
ägnar sig åt kortspelet bridge på 
Mälaröarna.

– Jag tror att den sociala sidan är den 
viktigaste och de flesta spelar nog 
för umgängets skull, berättar Per-
Olow Magnusson, som varit ord-
förande  för PROs bridgesektion på 
Mälaröarna sedan 2002.

Själv har han spelat bridge sedan 
åttaårsåldern och är numera aktiv 
både i PROs bridge på Mälaröarna 
och även som ordförande i PROs 
bridgeverksamhet i hela Stock-
holms län.

 finns det fyra 
bridgeklubbar och även om en stor 
del av bridgespelarna är pensionä-
rer så finns det spelare i alla åldrar. 
Att vissa medlemmar är aktiva i 
flera föreningar för att få tillfälle 
att spela oftare, vittnar om att det 

är en sport som engagerar och ger 
mersmak. 

När PRO-bridgen samlas brukar 
det dyka upp ungefär ett tjugotal 
av klubbens trettiofem medlem-
mar och i de andra föreningarna 
är det ungefär lika många aktiva 
spelare. 

Det är dock inte bara att plocka fram 
en kortlek, dela ut kort och börja 
spela. Det krävs en hel del kunska-
per för att kunna hänga med i de 
intrikata reglerna och med jämna 
mellanrum hålls nybörjarkurser för 
att introducera spelet till intresse-
rade.

– Bridge kan tyckas vara ett 
komplicerat spel, men inte så att 
det avskräcker. Det bygger på ett 

budgivningsystem och har en hel 
del finesser i spelföringen som alla 
deltagare i huvudsak känner till, 
berättar Per-Olow Magnusson.

uppdelade på två 
par, spelar tillsammans vid ett bord.

– Budgivningen går ut på att man 
ska försöka tala om för partnern vad 
man har för styrka på sin egen hand 
och vilken fördelning man har på 
korten. Man får dock inte ha några 
hemliga koder, utan allt sker öppet 
så att alla deltagare kan tolka. 

Det finns en mängd olika system 
för budgivning runt om i världen, 
men det vanliga i Sverige är att man 
spelar efter det som kallas ”Modern 
standard”. Vad gäller spelföring-
en så ger det naturligtvis en rejäl 
hjärngympa bara att komma ihåg 
vilka kort som har spelats, men det 
ingår också ett visst mått av psyko-
logi för att förstå det budskap som 
partnern försöker förmedla genom 
de kort som spelas ut. 

Som ett svar på det stora brid-
geintresset i kommunen ordnades 

Mälaröarnas första större bridge-
turnering i Tappströmsskolan i 
mitten av april.

– Det var en mycket uppskat-
tad tillställning och alla var väl-
digt nöjda. Vi hade dukat upp tolv 
bord med fyra spelare vid varje. 
Tävlingsformen gjorde att alla tolv 
borden spelade med identiska gi-
var, vilket möjliggörs med en spe-
ciell maskinell utrustning.

spelande, lun-
chande och fikande kunde så små-
ningom resultatlistan presenteras. 
Segrare var Hans Jellbring och Eva 
Meier. Tvåa kom Berit Sundin och 
Karin Nordmark och tredjeplat-
sen tog  Karin Wallberg-Holm och 
Margareta Wallin. 
Eftersom ”Bridgens dag” blev en 
succé var alla deltagare överens om 
att arrangemangen kräver uppfölj-
ning under kommande år.

Sang, lillslam och samvaro
24  reportaget | 
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Vi har utökat 
I dag kan vi erbjuda: 

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

Bil med bilbarnstol för alla åldrar
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I Mälaröarnas nyheter 
skriver man att ”nog blom-
made det denna kyrkhelg 
i blomningstid. Rapsen på 
Malmvik lyste gulare än gult 
mot den saftiga grönskan. På 
ängen utanför hembygds-
gården vid Ekerö kyrka neg 
gullvivorna under fullövad 
björk, syren och hägg dof-
tade från trädgårdstäpporna 
och alla fruktträd stod i yp-
pig blomstring. Det var som 
om ett ymnighetshorn plöts-
ligt tömts över markerna, 
som om markens gröda känt 
en längtan efter befrielse 
och med ett trollslag blivit 
bönhörd.”

Naturen bjuder inte bara på 
sin prakt. Denna junidag 
faller också regnet men inte 
hela tiden.

”Just som kyrkofolket 
formerats till tåg och fru 
Eva Fredhammar vecklade 
ut Sveriges flagga tog fader 

Pluvius en liten paus, och det 
räckte precis för att sjöin-
genjör Harald Närlund och 
hans spelemän skulle kunna 
sätta felorna på plats och låta 
stråkarna gå hela marschen 
till hembygdsgården.  Precis 
när man kom fram bör-
jade det åter spöregna – till 
alla människors illa dolda 
förtjusning. Inte på många 
herrans år har ett regn varit 
så välsignat som det senaste 
helgdygnets. Ekerö kyrka var 
också mer än fullsatt sjätte 
söndagen efter påsk – kanske 
tyckte man sig ha en särskild 
anledning att prisa högre 
makter som så vist sett till att 
vätan kom när den som bäst 
behövdes.”

Tyvärr framgår det inte av de 
kopior av Mälaröarnas Nyhe-
ter från förr som redaktionen 
har vilka journalisterna är 
bakom texterna. Antingen 
beror det på att raderna är 
skrivna i blomningstid eller 
så är det samme skribent 
kring raderna om kyrkohel-
gen som till en text om en 
musikuppvisning i Svartsjö. 
Journalisten känns starkt 
förankrad i naturen. Denne 
skriver: ”Det lönar sig att 
satsa på ungdomen. Den är 
som en åker. Oberedd och 
utan att tillföras näring blir 
den vildmark. Under omsorg 
tillväxer den inte bara i höjd 
utan också i kvalitet. Se bara 
vilka resultat man på något 
år nått i den kommunala 
musikundervisningen på 
Svartsjölandet!” 

Skribenten anser att det 
goda resultatet inte är tack 
vare kommunens pengar 
utan snarare de tåliga och 
inspirerande lärarkrafterna.

”Av mängden uppträ-
dande kunde man tro att det 
finns ett piano, ett dragspel, 
en gitarr eller åtminstone 
en blockflöjt i varje hem i 
Färingsö. Det gör det väl 
också?”

Nu på Ekerö: Roger Sjögren 070-717 79 49



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

Ekerö kommun
söker

VA-maskinist
till

Tekniska kontoret

Du söker och hittar mer 
information om tjänsten på
www.ekero.se/ledigajobb

DROP-IN YOGA 
 Medicinsk yoga

 Veckor: 25-33
Tisdagar kl 14 eller kl 18.30

150 kr per pass
Föranmälan dagen före pga begränsat 

antal deltagare

skbodycare
 skbodycare@hotmail.com ● 070-680 86 36

 Stenstigen 6b, Stenhamra 
Solveig Karlsson, dipl. yogainstruktör

VÄLKOMMEN!

PSYKOTERAPI  SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL   FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du 
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du 
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns 
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?

Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig 
er farenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling 
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och 
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och 
familjebehandling.
Mottagning: finns i Tappström, Ekerö Centrum. För din 
bekvämlighet finns även möjligheten att vi träffas i din bostad.
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk 
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta 
för dig.

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

26 !

Pendelbåt mellan Ekerö och Stockholm

Enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings öppna jäm-
förelser för grundskola 2010 
trivs inte Ekerös elever i 
skolan.  Av alla våra elever 
tycker endast 31 procent 
oftast om att gå till skolan. 
Det placerar oss på plats 237 
bland Sveriges totalt 290 
kommuner.

Detta är ju skamligt! Om 
man inte trivs med sin 
skolmiljö hur ska man då 
förväntas prestera bra, för att 
inte tala om de konsekvenser 
detta har för hur våra elever 
mår både under och utanför 
skoltid. Det är inte konstigt 
att våra ungdomar glider in 
i missbruk och är så stökiga 

om de inte upplever sig 
nöjda med sin vardag.

Alliansen vill att vi ska 
sträva efter att bli bland de 
tio bästa skolkommunerna i 
landet, men de vill samtidigt 
enbart se till meritvärdena i 
årkurs 9. Hur kan man rimli-
gen hävda att man vill arbeta 
för en bra skola om man inte 

ens ser till våra elevers triv-
sel? Betyg i all ära men om 
inte våra elever mår bra hur 
kan vi då ärligt hävda att vi 
skulle vara en bra skolkom-
mun?

Våra styrande politiker 
måste snarast sätta igång att 
arbeta för att trivseln i skolan 
ökar. Barnen är den vikti-

gaste resurs vi har brukar det 
sägas och är det inte i så fall 
väldigt viktigt att vi ser till att 
de är nöjda med sin miljö och 
sin utbildning? Den metod 
som våra ledande har riktat 
in sig på gör inte detta. Det 
måste bli en förändring!

ty
ck

!
Stockholmsregionen 
har en outnyttjad resurs 
i Mälaren och Saltsjön. 
Att satsa på en snabb, 
smidig och hållbar pen-
delbåtstrafik tror vi är ett 
effektivt sätt att få fler att 
välja att resa med kollek-
tivtrafiken. 

Varje inbiten bilist som tar 
klivet över till kollektivtra-
fiken innebär en stor sam-
hällsnytta och miljövinst 
samtidigt som framkomlig-
heten på vägarna ökar och 
trängseln i den övriga kol-
lektivtrafiken minskar.

Fram till helt nyli-
gen har frågan om att 
utveckla pendelbåtstrafik i 
Stockholmsregionen stötts 
och blötts utan konkreta 
resultat. I april skedde ett 
genombrott för pendel-
båtstrafiken i vår region.  

Alliansen i SL-styrelsen 
beslutade på kristdemo-
kratiskt initiativ att under 
hösten genomföra ett försök 
med pendelbåten M/S 
Ballerina i samverkan med 
Vasakronan. Pendelbåten 
kommer att minska resti-
derna mellan Nybroplan, 
Nacka och Lidingö med upp 
till 39 minuter. Det unika 
med detta försök är att SL:s 
periodkort kommer att gälla 
ombord på båten.

Vi ser höstens satsning som 
ett första steg i att utveckla 
kollektivtrafiken på vatten 
inom Stockholmsregionen. 
Vår idé är att som nästa steg 
genomföra ett mer omfat-
tande pilotprojekt där fokus 
ligger på en optimal lösning 
utifrån miljö, tillgänglighet, 
säkerhet och effektivitet. 
I detta pilotprojekt vill vi 
införa en pendelbåt som 
trafikerar utan stopp mellan 
Ekerö och Stockholms 

innerstad. Bakgrunden är att 
Ekerö är en av de kommuner 
inom Stockholmsregionen 
som har lägst andel kol-
lektivresenärer, samtidigt 
som kommunen växer 
snabbt och många pendlar. 
Vi är övertygade om att även 
inbitna bilister kommer 
att välja kollektivtrafiken 
förutsatt att vi erbjuder ett 
tillräckligt attraktivt alterna-
tiv. Då krävs tillräckligt hög 
turtäthet, infartsparkeringar, 

samt att pilotprojektet drivs 
under en längre tid, så att 
människor hinner ändra sina 
resvanor. 

För resenärerna kommer 
pendelbåten att förkorta 
restiden i rusningstrafik med 
omkring 30 minuter, enkel 
väg. Samtidigt gör vi miljön 
en stor tjänst när trängseln 
på vägarna minskar. Kort 
sagt – alla blir vinnare med 
pendelbåtar. Vi vill därför att 
SL tillsammans med Ekerö 
kommun påbörjar en utred-
ning om hur ett sådant pilot-
projekt ska utformas. 

LÅT DIN NISSAN FÖRBLI  
EN ÄKTA NISSAN!

Endast hos en auktoriserad verkstad får du rätta uppdate-
ringar av mjukvaror samt servicekampanjer utförda. Rätt 
stämpel i serviceboken påverkar bilens andrahandsvärde.

DIN LOKALA NISSAN ÅTERFÖRSÄLJARE

MOBILITY MOTORS AB, Ulvsundavägen 112, Tel verkstad 08-546 328 60

Välkommen till 
Kaggeholms slott 

i sommar!

Bed & Breakfast
erbjuds alla dagar hela sommaren

Café och slottsbod
har öppet lördagar och söndagar 12-16 

från den 3 juli till den 4 september

Mer information och bokning:

www.kaggeholmsslott.se



Information om  
centrumplanering  
i Ekerö centrum

Tid:  tisdag 15 juni kl.19.00
 

Plats: Erskinesalen

Nu är det dags för uppföljningen av de tidigare  
kreativa processmötena om det framtida Ekerö  
centrum.  
 
Tovatt Architects & Planners AB kommer  
tillsammans med politiker och tjänstemän att  
presentera en idéskiss för Ekerö centrum. 
 
Varmt välkommen!

NISSAN BROMMA: 
Ulvsundavägen 112. Telefon 08-546 328 00
VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR-SÖNDAGAR 11-15
www.mbil.seSveriges största exklusiva Nissan återförsäljare SHIFT_the way you move

FRÅN 0,44 l/mil

SÄNK DIN BENSINKOSTNAD...

Bränsleförbrukning bl. körning l/100 km: Pixo 4,4-5,2. Micra 4,6-6,6. Note 4,5-6,8. CO2-utsläpp g/km: Pixo 103-122. Micra 120-159. Note 119-159. Miljöklass 2005/2005PM. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Med reservation för ändringar.

PRIS FRÅN 

LÄTT ATT PARKERA
LÄTT FÖR PLÅNBOKEN

109.900 kr
NISSAN MICRA 1,2 VISIA 5D

Elhissar och elspeglar.
CD med MP3-uttag.
Luftkonditionering AC.

PRIS FRÅN 

LÅGT C02-UTSLÄPP
LÅGT PRIS

103.900 kr
NISSAN PIXO 1,0 ACENTA 5D

103 g/km CO2-utsläpp. 
0,44 l/mil bränsleförbrukning.
ESP, AC, CD, 6 krockkuddar.

PRIS FRÅN 

ÖVERRASKANDE RYMLIG 
ÖVERRASKANDE PRIS

129.900 kr
NISSAN NOTE 1,4 ACENTA

13 smarta förvaringutrymmen. 
ESP och 6 krockkuddar. 
AC och radio/CD.

Det är sannerligen loppis-
tider på Mälaröarna, ett folk-
nöje i god återvinningsanda! 
Dessvärre saknades god 
”etisk anda” hos en herre på 
cykel söndagen den 23 maj 
då skolbarn hade en egen 
loppmarknad samtidigt som 
en annan loppmarknad ägde 
rum. Skolbarnen var ute och 
satte upp lappar om sin lopp-
marknad längs vägen. Efter 

ett tag dök herrn på cykel upp 
och slet ner barnens lappar 
och satte upp sina lappar om  
en annan loppmarknad istäl-
let! Ett beteende som väckte 
både arga och ledsna känslor 
hos barnen och som fick oss 
vuxna att skämmas över 
denne ”vuxnes” mycket fula 
och ovuxna beteende.
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Varje gång jag åker från 
Stenhamra till Svanhagen 
blir jag irriterad över 
hastighetskyltningen  
mellan Västerängs gård 
och Fridhem.  Efter att 
hastighetsbegränsningen 
på som högst 50 kilometer 
per timme gällt genom hela 
Stenhamra så höjs precis 
före Västerängs gård den 
tillåtna farten till 70 kilo-
meter per timme  –  trots att
vägen här blir riktigt sling-
rig och smiter än närmare 
in på husknutarna. 

Tur för de boende är väl 
att det bara är rallyförare  
och en och annan oerfaren 
och nybliven körkortsin-
nehavare som fixar/testar 
att uppnå max tilllåten  
hastighet i kurvorna.  

Följden för de sist-
nämnda kan dock bli förö-
dande för både förare och 
medtrafikanter.

Att skyltningen inte 
visar de boende den res-
pekt de förtjänar är det som 
irriterar mest. 

Trafikverket  –  ta för-
nuftet tillfånga och skylta 
omgående om till 50 kilo-
meter per timme.

På kommunfullmäktige den 
25 maj hölls en allmän fråge-
stund. Ett antal medborgare 
tog sig tid att komma till 
fullmäktige för att få svar 
på sina frågor. Hur kan man 
som frågeställare förvänta 
sig att bli behandlad av de 
folkvalda politikerna i kom-
munens högsta beslutande 
organ? Peter Carpelan kom-
munstyrelsens moderata 
ordförande valde att inleda 
sitt svar till en frågestäl-
lare med citat: ”sedvanligt 
otrevlig, inte ovanligt när 
vi träffas”, slut citat. Detta 
är fullständigt oacceptabelt 
Peter Carpelan, gör en pudel. 
Be frågeställaren om ursäkt!

¢¢¢¢ 
Hur mycket ska man tåla 
som förtroendevald?

Socialdemokraten Sirberg 
undviker nogsamt att nämna 
att frågeställaren är en man 
som representerar en stark 
intresseorganisation och 
”proffstyckare”. Han upp-
trädde otrevligt mot mig 
som person istället för att 
hålla sig till sakfrågan. Som 
förtroendevald i ledande 
ställning får jag tåla mycket, 
men någonstans går en gräns 
och den gränsen överskreds 
i debatten i kommunfull-
mäktige.



Det är ett initiativ att utveckla tjejfot-
bollen på Mälaröarna som omfattar 
allt från knattenivå till att pröva på 
och välkomnas in i fotbollen, till en 
fullfjärdrad seniorfotboll.

Ekerö IK och därmed Tjejlyftet är 
en förening som står för en verksam-
het som ska bedriva breddfotboll där 
alla är välkomna att få vara med.

– Tjejlyftet tror på att ett genuint 
engagemang för fotbollen från ledare 
ska smitta av sig på spelare att tycka 
om fotboll.  Gemensamt för alla är att 

skapa klimat av uppmuntran, att våga 
testa  genom att ta fasta på det spe-
larna är bra på och att skapa en kultur 
av att lyckas. Detta bygger vidare en 
positiv inställning som ger trygghet 
och gemenskap som vi inom Tjejlyf-
tet vill att det sprider sig även utanför 
fotbollen, säger Mats Löfgren. 

Tjejlyftet kommer bland annat 
starta ett distriktsmästerskap för alla 
tjejer på Mälaröarna som går i tredje 
klass. Vidare planeras en Tjejlyftstur-
nering för alla tjejlagen inom Ekerö 
IK där andra tjejlag bjuds in för att 
delta. Vid säsongens slut kommer det 
även att hållas en Tjejlyftetsdag .
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Skå ridcenters hingstar Capone EG, 
Corleone EG och stoet Empress EG 
fick alla diplom.

 – Våra hästar var så oerhört väl 
förberedda att domarna vid vis-
ningen tog tillfället i akt att tala om 
detta plus att de också nämnde att 
våra hästar visas på ett mycket pro-
fessionellt sätt. Den utbildning och 
matchning som våra hästar får är 
svårslagen, säger Inger Carnestedt, 
ordförande i ridklubben.

Hästen Capone EG vann tre-

årstestet av cirka 200 hästar på sina 
totalt 53 poäng som hoppbegåv-
ning. Han fick 10-10 på hoppning-
en, vilket är full poäng.

Vid treårstestet bedöms hästarna 
på typ, huvud, hals och bål samt 
benen. Bedömningen innefattar 
också gångarterna skritt, trav, och 
galopp. I löshoppningen bedöms 
hästens teknik och förmåga samt 
temperament, där den första siffran 
är tekniken och andra siffran tem-
peramentet. 

– Treårstestets ridprov är inte 
obligatoriskt men för att få diplom 
måste ridprovet utföras och vissa 
poängkriterier uppfyllas. Detta 
gjorde alla Skå riscenters hästar med 
bravur, säger Christine Lindström, 

ägare till hästen Empress EG.
Jerry Jahn från Skå ridcenter vi-

sade även två andra hästar, hingsten 
Hector AH samt dressyrvalacken 
Mimic. Båda dessa kvalade ner till 
Flyinge med betygen 9-9 i hopp-
ningen för Hector AH vilket inne-
bär diplom som hopptalang samt 
att Mimic hade 7-7 i hoppningen 
och 7-8-8 i gångarterna. Detta ger 
diplom både som gångarts- och 
hopptalang.

– Att en och samma visare kvalar 
in fem hästar till Championatet i 
Flyinge har bara hänt en gång, 2007 
då Jerry Jahn kvalade sju hästar till 
Flyinge, säger Inger Carnestedt.

Höga poäng för Skå ridcenter

Ekerö IK:s fotbollsatsning Tjejlyftet Seger i allsvenskans divison två

Totalt efter tre ridna omgångar 
slutade Färingsö ridsällskap på en 

tredje plats av 14 lag i hela Stock-
holmsdistriktet. Red i laget på fina-
len gjorde Lotta Hägg, Elin Kolam, 
Åsa Davidsson och Rebecca Britz. 
Lagledare var Ing-Marie Kolam.                                                                                
                                   ®

¢¢¢¢ 

 Birkaskolan kom på an-
dra plats när simtävlingen ”Bästa 
fyran” avgjordes den 25 maj. Bästa 
fyran är Sveriges största simtävling 
för årskurs fyra.                                        ®

¢¢¢¢ 

Bilskadereparationer
Framvagnsinställningar

Bilglas  •  Lackering
Vi samarbetar med samtliga försäkringsbolag

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

Lackförsegling  •  AC-service

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

AC - service

Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med flera års erfarenhet

Vårt arbete

-kundens

trygghet

F-skatt innehas               För referenser, gå in på: 

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

Utnyttja rotavdraget och få
tillbaka upp till 100 000 kronor!

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



Din lokala
musik-
affär!
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Öppettider för kommunhusets växel och  
reception under sommaren veckorna  
26-32 är:

Måndag-fredag  08.00-16.00

Tiderna gäller från och med måndag 28 juni 
till och med fredag den 13 augusti.
 

Ekerö turism 
Ekerö turism har flyttat till kommunhuset. I  
receptionen finns broschyrer och kartor för  
avhämtning.  
 
För ytterligare information kontakta Ekerö 
turism på tfn 08-560 392 00 eller e-post:  
turism@ekero.se. På www.ekero.se hittar du 
tips på evenemang och upplevelser.

 

Glad sommar!
önskar

Kommunhusets 
öppettider i sommar

www.tradgardsakademin.se

info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 

för dig som vill bli trädgårdsdesigner!
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 Vår vän Ma-
rianne Aveskär, medlem 
och styrelserepresentant i 
Ekerö-Munsö hembygds-
förening har hastigt 
lämnat oss. Det hände vid 
den tragiska bussolyckan 
på Färingsö den 19 maj.

Marianne hade för ett par år 
sedan lämnat Ekerö och bo-
satt sig på Reimersholme. 
Den här dagen hade hon 
samlat sina nya vänner för en 
busstur – nu ville hon visa de 

vackra Mälaröarna där hon 
tidigare bott och verkat. Den 
resan tog ett hastigt slut som 
vi alla vet.

Marianne var sedan många 
år tillbaka sekreterare i Ekerö-
Munsö hembygdsförening 
där hon medverkat i våra ak-
tiviteter och bidragit med sitt 
kunnande och varma kam-
ratskap. Genom sitt yrkesliv 
inom bankvärlden hade hon 
stor erfarenhet och många 
värdefulla kontakter som 
kom vår förening till del. 

Marianne Aveskär blev 77 år. 
Hon sörjes närmast av sonen 
Torbjörn med familj.

Marianne Aveskär till minne

 Ekerö. Dick 
Larsson, 75 år gammal har 
avlidit och efterlämnat 
hustrun Ulla och barnen 
Martin och Maria med 
familjer.

Dick föddes och växte upp 
på Söder i Stockholm som 
den yngste av nio syskon. 
Han utbildade sig till bygg-
nadsingenjör på Tekniska 
Läroverket där han tog sin 
examen 1955. 

Efter militärtjänst i Karl-
stad, började 1956 han sitt 
yrkesliv på Åke Lindkvists 
Arkitektkontor. Dick starta-
de 1963 en egen verksamhet 
med inriktning på byggnads-
beskrivningar och besikt-
ningar. Under åren 1977 till 
början av 1980 tjänstgjorde 
Dick som fastighetsingen-
jör inom Ekerö kommun. 
Därefter fram till sin pen-
sionering arbetade Dick på 

Kommunförbundet med 
kurser och seminarier inom 
fastighetsförvaltning och 
förvaltningsrevision. Här 
gjorde han sig väl känd  som 
en uppskattad och entusias-
tisk föreläsare. Även efter sin 
pension åtog han sig upp-
drag som seniormedarbe-
tare i Komrev, men fortsatte  

även med en distanskurs på 
Gotland om gotländska kyr-
kor och skrev en uppsats om 
organisation och byggnads-
ekonomi för de tidiga med-

eltidskyrkorna inom Ekerö 
och i övriga landet.

Dick hade även plats för 
ideellt engagemang. Under 
många år under 70- och 80 
talet var han en entusiastisk 
scoutledare i Ekerö sjöscout-
kår KFUK/M och många 
gamla ekeröscouter har haft 
Dick som en högt uppskat-
tad läromästare. Han var 
också revisor i MÄMUS och 
Folkrörelsearkivet och ledde 
kurser i akvarellmålning. In 
i det sista var Dick verksam 
med att skriva en samman-
ställning över de gamla sock-
narna i Ekerö.

Vi som haft förmånen att 
ta del av Dicks kunskap och 
smittande glädje under fär-
der i skog, skärgård och fjäll, 
saknar honom mycket.

Dick Larsson till minne
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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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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

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 Johan

 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! 

asiL-annA  
 dnulgokS
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Min älskade Gittan
Vår älskade Mamma
Farmor och Mormor

Birgitta 
Öhrström

f. Jonsson

*  4 juni 1939
✝ 20 maj 2010 

T O M
LENA och TORBJÖRN

SUSAN
Barnbarn

Barnsbarnsbarn
Bror

Släkt och Vänner
________________________  

Alla är hjärtligt välkomna 
till kyrkan för ett sista farväl 

tillsammans med oss.
Begravningsgudstjänst 
i Ekerö kyrka torsdagen 

den 24 juni 2010 kl. 14.00
Akten avslutas i kyrkan.

Läs MN på nätet
www. malaro.com

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Flera kon-
tor behöver 

samma data

Bredband,
vad ska jag 

välja?

Jag har en 
mac!

Ring inte...

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?

 nyheter
MÄLARÖARNAS



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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Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!
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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!
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¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

 

Brandskyddsbutiken 
08 - 560 354 09 

Köp ditt brandskydd på nätet 
 

www.brandskyddsbutiken.se/
webbutik 

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

Trädbeskäring, staketuppsättning,
slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

ning mm. Fastighetsarbeten, 
rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

murar och plattsättning.
Boka tid för vassklippning!

Telefon: 0706-53 04 70
Innehar F-skattsedel  

¢¢ 
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Bryggavägen 5, Ekerö

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Roger Sjögren 070-717 79 49

Växel: 08-462 21 50

Nu på Ekerö!



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

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

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

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

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

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

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ l
 
WWW.WMRMASKIN.SE

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

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

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

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

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

  

Målar
Bygger
Stensätter

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

info@optimusprojekt.com   

www.optimusprojekt.com

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Installations-
hjälp datorer / 

program

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!

    

Körlektioner
Intensivkurser

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

EU-MOPED
AM-behörighet

Handledarkurser
Riskutbildning 1

Skadegörelse på bildäck sker på 
Hagaringen i Tappsund.

-
Ekebyhov.

Tranholmen

-
Brunna.

Gällstaö

Ölsta.

-
Drottningholmsparken. 

Väsby.
Stenhamra har nå-

-

bil i Gustavalund.

Gustavalund.

Munsö.

Munsö
hk.

När-
lunda

Färentunavägen

Drottningholm -

Älvnäs.

Väsby.
Ekebyhov

Ekebyhov.
Adelsö

Gus-
tavalund

Jungfrusundsvägen Bryggavägen 
Drottningholm.

Ekebyhovs 
slott

Ekerö.
Jungfrusunds marina -

Ekerö centrum

-

Ekerö
-

Gällstaö
-

härd.
Sånga säby.

Kungsberga.
Drottning-

holmsparken
-

på Kungshatt.
-

Tappström.

Skå.
-

Kärsön

Tappströmsbron -

Svartsjö

-
Adelsö.

Ekerö -

Stenhamra -

Ekerövägen
Knalleborgs förskola -

degörelse.
-

Brunna.
-

Färingsö.
Stenhamra blir 

-
ar på Hovgårdsfjärden

-
Munsö -

-
Färingsö

skadad
Munsö

-
ra Björkfjärden -

Sundby skola

Ekebyhov.

Färentunavägen Munsö.

Drottningholm.
Färingsö hembygdsgård

skadegörelse.

Drott-
ningholm.

34  larmet går | 
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