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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

SOMMAREN FINNS 
PÅ RASTA!!!

Grillkväll tisdagar 22/6 - 17/8
Pubafton fredagar 2/7 - 13/8

Se vidare sid 28

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
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Sommar + Linser 
= sant

Du presterar bättre
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
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Bågrea 30-50 %!
    

Med kvalitetsglas från

Märkes- 
& 

kvalitets-
REA!

Rabatten gäller på bågen vid köp 
av glas tom. 31/7-10. Kan ej 
kombineras med andra erbjudan-
den eller rabatter.

Kaffet 
är alltid på!



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Fast pris Från 4 490 000:- - 5 495 000:-
Tomter ca 1000 kvm
Inflyttning: Våren 2011

Stor visningsdag 20/6 kl 12-14, alla
husrepresntater på plats!
Sms:a: FB 1071-2356 till 72456 för beskrivning

På bästa tänkbara sydsluttning erbjuder C4 Hus 11 st ljusa moderna villor, 170-180 kvm, 6-7 rok.
LB-hus uppför 11 st tvåplansvillor om 153 kvm utmed Sanduddsvägen, ett stenkast från badviken.
Endast 6 st kvar.
Anebyhus bygger arkitektritade enplanshus om 125 kvm med högt läge och utsikt. Endast 3 st kvar.
Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2356.

Ekerö Sandudden - Stor visningsdag 20/6 kl 12-14

Utgångspris 2 675 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 116 kvm, biyta 50 kvm
Tomt 237 kvm Trädgårdstomt

Byggt 1975
Adress: Knalleborgsvägen 8A
Ring för info
Sms:a: FB 1071-2351 till 72456 för beskrivning

Mycket välskött och smakfullt renoverat gavelradhus, beläget i naturnära Knalleborg! Huset har
renoverats genomgående de senaste tio åren, och ett helt nytt inrett tv-rum i källaren har tillkommit med
spotlights i tak och golvvärme. Öppet mellan kök och vardagsrum, genomgånde ljusa färger. Här är ett
hus att bara flytta in i och trivas! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2351.

Ekerö Knalleborg

Utgångspris 6 950 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 187 kvm, biyta 15 kvm
Tomt 645 kvm trädgårdstomt

Byggt 2007
Adress: Lisehöjdsvägen 3
Sms:a: FB 1071-2287 till 72456 för beskrivning

Högt belägen och med underbar sjöutsikt ligger denna arkitektritade och stilrena 2-plansvilla från 2007.
Sällskapsytor med mycket ljus och rymd. Stor härlig balkong och altan i soligt söderläge. Två fräscha
badrum och tre rejäla sovrum samt en friggebod/gästrum om 15 kvm. Genomgående mycket exklusiva
materialval. Bergvämepump. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2287.

Ekerö Skärvik

Utgångspris 945 000:-
2 rok, boyta 40 kvm och biyta 18 kvm
Adress: Släggvägen 11

Vackert beläget i fridfull omgivning ligger detta
trevliga lilla sommarställe. Uthuslänga som
rymmer förråd och gästrum. Nära till fin badplats
med sandstrand samt buss till Brommaplan.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2336.

Ekerö Munsö

Utgångspris 5 250 000:-
Tomt 4 800 kvm Sjötomt
Adress: Fantholmsvägen 37

Attraktiv sjötomt med eget vatten. Detaljplan för
området medger huvudbyggnad om högst 250
kvm, varav uthus/sjöbod och garage får uppta
högst 60 kvm. Kommunalt VA finns i tomtgräns.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2321.

Ekerö Träkvista
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Lördag 26 juni

Hilleshögs kyrka kl. 11.00
Högmässa
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

Söndag 4 juli

Färentuna kyrka kl. 11.00 
Högmässogudstjänst
Apostladagen
Eva Sjöström

Tisdag 6 juli

Musik i sommarkväll
Skå kyrka kl. 18.00
“Kammarmusik i högsommartid”
Cecilia Thomsson sång, Matts 
Eriksson violin och Carl-Olof 
Erasmine på piano framför musik 
av Chopin, Schumann och Erland 
von Koch. 
Andakt: Eva Sjöström

Söndag 11 juli

Sånga kyrka kl. 11.00
Högmässogudstjänst
6:e söndagen efter trefaldighet
Eva Sjöström

Söndag 18 juli

Sånga kyrka kl. 11.00
Högmässogudstjänst
Kristi förklarings dag
Lars Brattgård

Söndag 25 juli

Hilleshögs kyrka kl. 11.00
Högmässogudstjänst
8:e söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård

Tisdag 27 juli

Musik i sommarkväll
Skå kyrka kl. 18.00
“En operastjärna och en flygel” 
Ann-Christine Wilund framför 
svenska romanser och andliga 
sånger, ackompanjerad av 
Rickard Backlund som spelar
ett stycke för orgel av Fryklöf.
Andakt: Lars Brattgård

Söndag 1 augusti

Skå kyrka kl. 11.00
Högmässogudstjänst
9:e söndagen efter trefaldighet
Gästpredikant

Tisdag 3 augusti

Musik i sommarkväll
Skå kyrka kl. 18.00
“Romantisk orgelmusik på en 
neobarockorgel”  Rickard Back-
lund framför musik av Chopin 
Schumann och A Guilmant.
Andakt: Färingsö Lekmannakår

Söndag 8 augusti

Färentuna kyrka kl. 11.00
Högmässogudstjänst
10:e söndagen efter trefal-
dighet. Gästpredikant

Söndag 15 augusti

Sånga kyrka  kl. 11.00 
Högmässogudstjänt
11:e söndgen efter trefal-
dighet. Lars Brattgård

Söndag 22 augusti

Herman Palmsalen 
kl. 15.00 
Söndagsmässa
Färingsö församling 
avtackar Kyrkoherde 
Gunvor Johnsson

Färentuna kyrka Sånga kyrka

Skå kyrka Hilleshögs kyrka

www.svenskakyrkan.se/faringso
Besöksadress: Herman Palms plan 4D
Box 7, 179 03 Stenhamra. 
Tel: 08-564 209 20. 
Öppettider: må 10-12, 13-15, ti 13-15, 
ons-fre 10-12. 28/6 - 20/8, må-fre 9-12
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Fjorton svenska och polska 
byggarbetare kontaktade 
fackföreningen Byggettan 
angående att de inte fått lö-
ner utbetalda på flera måna-
der. Det visade sig dessutom 
att företaget de var anställda 
vid varken betalat in skatter 
eller arbetsgivaravgifter un-
der en lång tid och dessutom 
hade nära en halv miljon 
kronor i skuld hos krono-
fogden.

som upp-
dragsgivare har ansvaret att 
kontrollera både entreprenö-
rer och de underleverantörer 
som dessa anlitar innan de 
börjar arbeta, men säger att 
de inte har haft en chans i det 
här fallet.

– Vi kände överhuvudtaget 
inte till att det här företaget 
fanns på området och hade 

därför inte kunnat kontrolle-
ra dem. Men självfallet har vi 
huvudansvaret för att allt går 
rätt till, säger Johan Elfver, 
informationschef på Ekerö 
kommun.

var 
anlitat av huvudentrepre-
nören och hade tagits in på 
bygget redan under 2009. I 
samband med det kontrol-
lerades bolaget och klarade 
alla granskningar. När de an-
litades på nytt i februari 2010 
fastnade denna information 
hos projektledaren utan att 
Tekniska kontoret fick vet-
skap om dem och därför 
gjordes ingen ny kontroll en-
ligt Johan Elfver.

– Nu måste vi titta över 
våra rutiner och skaffa oss 
ett bättre kontrollsystem 
för att detta inte ska upp-
repas igen. En rutin som 
jag kommer att föreslå är 
att alla byggmötesprotokoll 
ska sändas direkt till kom-
munen, för att vi ska se på 
en gång när det görs föränd-
ringar, säger han.
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I den återkommande under-
sökning av var i landet det 
är bäst att bo hamnar Ekerö 
kommun på en hedrande 

plats 12. Förra året placerade 
sig Ekerö på plats 29. 

– Jag är givetvis glad och 
stolt att vi nu är Stockholms 
läns bästa kommun att bo. 
Vi bor i en härlig naturmiljö 
i Mälaren och har bra kvalitet 
i våra fina verksamheter samt 
duktiga och friska medborga-
re. Vi ser också resultat av ett 
medvetet långsiktigt arbete 

bland våra skolor där vi steg 
för steg har förbättrat våra 
resultat flera år i rad. Samma 
sak gäller vårt arbete inom 
äldreomsorgen där vi nu intar 
en topposition i länet, säger 
Peter Carpelan (M), kom-
munstyrelsens ordförande.  

Sveriges 290 kommuner 
rankas inom 4 olika huvud-
områden; ”att vara ung”, ”att 

vara gammal”, ”att ha familj” 
och att ”jobba”. Den bästa 
placeringen får Ekerö kom-
mun inom området ”att vara 
gammal” där rankingen blir 
plats 9. 

Det är sedan det samman-
tagna medeltalet av place-
ringarna på 15 olika mätvär-
den som avgör den totala 
rankingen. Undersökningen 

bygger på statistiskt material 
från en mängd olika myndig-
heter och institutioner.

 placeringar på 
de enskilda variablerna spän-
ner från rena topplaceringar 
till nästintill lägsta tänkbara. 
När det gäller andelen för-
värvsarbetande pensionärer 
till exempel har Ekerö kom-
mun den högsta i landet.  
Arbetslösheten är den näst 
lägsta i landet och medellivs-
längden är den tredje högsta. 
Även valdeltagande är bland 
det högsta i landet och Ekerö 
hamnar på plats 4. 

Kommunens flyktingmot-
tagande rankas däremot till 
plats 264.

– När det gäller flykting-
mottagandet har kommu-
nen nyligen ingått ett avtal 
inom KSL och Länsstyrelsen 
gällande ensamkommande 
flyktingbarn. Flyktingmotta-
gandet över lag går nu bättre 
enligt de avtal vi har med 
Migrationsverket, säger Peter 
Carpelan.

 
 soliditet 

får en bottennotering och 
hamnar på plats 267.

– Ekerö kommun är en 
barnrikekommun sedan 
1990-talet. Kommunen har 
genomfört stora investering-

ar inom främst förskola och 
skola, vilket har medfört en 
hög låneskuld. 

 Tillgängligheten i äldre-
vården får även den en låg 
placering och rankas till plats 
280.

– Sammantaget kom Ekerö 
på plats nio i Sverige när det 
gäller äldreomsorg, vilket 
är oerhört bra. Inom social-
tjänsten pågår ett ambitiöst 
arbete med att förbättra till-
gängligheten inom äldrevår-
den.

undersök-
ning som genomförts av ny-
hetsmagasinet Fokus mäts 
integrationen i Sveriges 
kommuner. Ekerö kommun 
hamnar på plats 19 i landet. 
Där mäts bland annat, hälsa, 
inkomst och sysselsättnings-
grad bland utrikesfödda kom-
munmedborgare. 

Dock framgår det att Ekerö 
hamnar först på plats 148 när 
det gäller andelen medbor-
gare som är födda i utlandet. 
När det gäller andelen in-
vandrare som har sysselsätt-
ning hamnar Ekerö på plats 
6, men när det gäller andelen 
mottagna flyktingar i relation 
till befolkningen är place-
ringen 264. 



KYRKSIDAN

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

Mer information:
Se hemsidan 

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 
SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                  nr 11 2010

SÖ 27/6 19.00 I MUNSÖ KYRKA
Musikgudstjänst – Italiensk passion och tysk 
ordning Musik av bl a Telemann och Vivaldi
Per Gross, blockflöjt; Benjamin Åberg, cembalo 
och orgel; Eva Maria Thür, cello
präst: Staffan Eklund 

SÖ 4/7 19.00 I ADELSÖ KYRKA
Musikgudstjänst – Poetisk kammarjazz i 
folkton Improvisationer över kända melodier 
och koraler, Gidlund/Holgersson Duo: Andreas 
Gidlund, tenor/sopransaxofon, klarinett; Joakim 
Holgersson piano; präst: Staffan Eklund

SÖ 11/7 19.00 I MUNSÖ KYRKA
Musikgudstjänst – Om sommaren sköna….
Sånger om livet och kärleken, Malin Hedström, 
piano och sång; Emmeli Hedström, fiol och 
piano; präst: Jonas Gräslund

TO 22/7 19.00 I MUNSÖ KYRKA
New Orleans jazz med hjärta och känsla!
Göta River Jazzmen

SÖ 25/7 19.00 PÅ HUSBY LOGE 
Musikgudstjänst –Musikanterna Munsbitarna
präst: Svän Fogelqvist

TI 27/7 19.00 ANSGARSKAPELLET, BJÖRKÖ 
Musikdrama ”Ansgars tårar” Beryl Kornhill, 
Karsten Gram, Carina Einarson, Sommarkyrkan

SÖ 1/8  19.00  I ADELSÖ KYRKA
Musikgudstjänst – Lekfullt och finstämt – 
pärlor genom tiderna med A och O
Agnes Enerlund Lindberg, sång; Olle Lindberg, 
sång och gitarr; präst : Karin Frödinger

SÖ 15/8 19.00 I ADELSÖ KYRKA
Musikgudstjänst – Mozart, Bach och pols-
ketakt Ulrika Björkman,flöjt; Maria Jansson, 
violin; Anna-Carin Löfstedt, viola; Luisa Garcia 
cello; präst: Staffan Eklund

TO 1/7 19.00 I EKERÖ KYRKA  
”Koloraturer i sommarskrud”
Ulrika Skarby, sopran; Kerstin Baldwin, cembalo 

TO 15/7 19.00 I EKERÖ KYRKA
”Om dessa murar kunde ljuda”
Tessins och Prechts musikaliska värld klingar 
åter på instrument från tiden.
Trio Cima Rosa: Nanna Malmros, violin; Bernt 
Malmros, violin/violoncell; Magnus Malmros, 
violoncell 

TO 29/7 19.00 I EKERÖ KYRKA
Gospel, Soul & Psalm, Malcolm Chambers, 
sång, Daniel Stenbaek, piano

TO 5/8 19.00 I EKERÖ KYRKA
Musik av Shostakovich och Brahms.
Oscar Treitler, fiol; Melissa Jacobson Velandia, 
piano; Andreas Lavotha, cello

TO 12/8 19.00 I EKERÖ KYRKA
Ekerö körvecka: Lars-Erik Larsson ” För-
klädd Gud”,  Piret Rips ”Mässa”,  mm
Körveckans kör och orkester
Sven Wollter, recitatör; Viveca Axell Hedén,  
sopran; Jakob Högström, bas; Kerstin Baldwin, 
dirigenti, inträde - förköp ticnet

TO 19/8 19.00 I EKERÖ KYRKA
”Les voix humaines” Den mänskliga rösten 
En stämningsfull afton med franska dofter
Susanne Rydén, sopran; Paulina van Laarhoven, 
viola da gamba; Karl Nyhlin, teorb

Efter konserterna - fika i kyrkstugan.

TO 24/6 I LOVÖ KYRKA
18.00 Kyrkogårdsvandring Thomas Erlandsson
19.00”Ute blåser sommarvind” Musik av 
Purcell, Bach bl.a. Blåskvartetten Brilliant Brass
Kaffeservering i vapenhuset från 18.30

FR 25/6 22.00 I DROTTNINGHOLMS 
SLOTTSKYRKA
”Musik i sommarnatten” Musik av bl.a. Buxte-
hude och Bach. Eva-Karin Remback, sång; Boris 
Kazinik, violin; Bengt Tribukait, orgel

SÖ 4/7 16.00 I DROTTNINGHOLMS 
SLOTTSKYRKA, Musikgudstjänst – Musik 
på Cahmanorgeln av bl.a. Buxtehude& Bach 
Orgel: Lars G Fredriksson präst: Staffan Eklund

TO  8/7 19.00 I LOVÖ KYRKA
”Saxofon och orgel” Musik av Bach, Händel, 
Karkoff och Sweeney, Jörgen Petterson, saxo-
fon, Bengt Tribukait, orgel
Kaffeservering i vapenhuset från 18.00

SÖND  18/7 16.00 I DROTTNINGHOLMS 
SLOTTSKYRKA, Musikgudstjänst –”Trio 
Vivace” Musik av Mozart och Haydn
Anna Sundin, violin; Joel Sundin, viola;
Anders Modigh, violoncell; präst: Karin Frödinger

TO 22/7 19.00 I LOVÖ KYRKA 
”Svenska psalmjazztrion” Kända och om-
tyckta psalmer arrangerade av trions medlem-
mar. Jonathan Fritzén, piano; Martin Östholm, 
kontrabas; Niklas Bodin, slagverk
Kaffeservering i vapenhuset från 18.00

SÖ 25/7 16.00 I DROTTNINGHOLMS 
SLOTTSKYRKA, Musikgudstjänst –”Italiensk 
passion och tysk ordning” Musik av Bach, 
Händel, Castrucci och Vivaldi, Per Gross, block-
flöjter; Benjamin Åberg, cembalo och orgel; Eva 
Maria Thür, barockcello; präst: Svän Fogelqvist 

SÖ 1/8 16.00 I DROTTNINGHOLMS 
SLOTTSKYRKA, Musikgudstjänst –”En doft 
av fläder”, Sångkvartetten Fleder: Richard Col-
lin, Jessica Bäcklund m.fl. präst: Karin Frödinger

SÖ  8/8 16.00 I DROTTNINGHOLMS 
SLOTTSKYRKA, Musikgudstjänst –”Barocka 
toner” musik av bl.a. Bach och Händel, Helena 
Hansson, violin;  Kerstin Baldwin, orgel och 
cembalo; präst: Pernilla Hammarström

FR 13/8 18.00 DROTTNINGHOLM – LÖV-
TEATERN,  Ekerö körvecka, 
program se Ekerö kyrka 12/8

SÖ 15/8 16.00 I DROTTNINGHOLMS 
SLOTTSKYRKA, Musikgudstjänst –”…utan 
dig, förgås mitt hjärta av längtan”Musik av 
Scarlatti, Vivaldi, Giordani m.fl. Viveca Axell 
Hedén, sång; Kerstin Baldwin, orgel/cembalo; 
präst: Staffan Eklund

ADELSÖ-MUNSÖ EKERÖ LOVÖ

Gudstjänster

MUSIKGUDSTJÄNSTER 
SOMMARMUSIK  

Midsommardagen 26/6
Ekerö kyrka kl 18.00

Högmässa,Staffan  Eklund 
Flöjt: Kristina Kaufeldt 
Orgel/piano: Kerstin Baldwin

Söndag 27/6
Drottningholms slottskyrka kl 

16.00  Högmässogudstjänst
Staffan Eklund

Söndag 4/7
Ekerö kyrka kl 11.00

Högmässa, Pernilla Hammarström

Söndag 11/7
Ekerö kyrka kl 11.00

Högmässa, Jonas Gräslund, 
Sång: Ellinor Hammarström,        
Orgel/piano: Kerstin Baldwin

Drottningholms slottskyrka kl 
16.00  Högmässa, Jonas Gräslund

Söndag 18/7
Ekerö kyrka kl 11.00

Högmässa, Karin Frödinger

Kurön kl 12.00

Ekumenisk gudstjänst 
Svän Fogelqvist, Christer Blomberg 
Båt från Lindby brygga 11.00

Söndag 25/7
Ekerö kyrka kl 11.00

Högmässa,Svän Fogelqvist

Söndag 1/8
Ekerö kyrka kl 11.00

Högmässa, Karin Frödinger

Söndag 8/8
Ekerö kyrka kl 11.00

Högmässa,Pernilla Hammarström, 
Fiol: Helena Hansson,  
Orgel: Kerstin Baldwin

Munsö kyrka 19.00

Söndagsmässa, Pernilla Hammarström

Söndag 15/7
Ekerö kyrka kl 11.00

Högmässa,Staffan Eklund

Söndag 22/8
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

Söndagsgudstjänst,  
Jonas Gräslund

Ekerö kyrka kl 11.00

Högmässa, Pernilla Hammarström

Lovö kyrka kl 11.00

Högmässa, Ralph Sjöholm

Munsö kyrka 11.00

Högmässogudstjänst, 
Svän Fogelqvist

VARJE ONSDAG
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

Mässa
Efter mässan mötesplats för 
ungdomarna

VARJE ONSDAG 
12.00–16.00  
i Ekebyhovskyrkan 

SOMMARCAFÉ
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. 

Med tillönskan om en riktigt

SKÖN SOMMAR!



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 Gällstaö
Mälarutsikt och uteplats mot skogsparti har detta sjönära smultronställe. Läckert arkitektritat boende i Gert
Wingårdhs anda, med högkvalitativ inredningsstandard och genomtänkt planlösning. Ett bekvämt boende
med toppenläge på populära Gällstaö. Modernt kök, vardagsrum med braskamin, tre bra sovrum, möblerbar
hall och två helkaklade badrum. Två härliga uteplatser. Garage i länga.

*Boarea: 106 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 450 000 kr
*Tomt: 100 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 106 kvm
Utgångspris: 3 450 000 kr
Tomt: 100 kvm plan trädgårdstomt

Gällsta Bygränd 3
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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 Väsby
Gavelradhus i mycket bra skick. Renoverat kök, nytt badrum och nytt yttertak. Genomgående ljus och modern
färgsättning och nya golv. Två fina uteplatser och stor hörntomt med mycket bra läge i området. Stort förråd
i anslutning till huset. Garage i länga. Omtyckt och efterfrågat område med bara några minuters gångväg till
skola och dagis.

*Boarea: 125 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 650 000 kr
*Tomt: 197 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 125 kvm
Utgångspris: 2 650 000 kr
Tomt: 197 kvm plan trädgårdstomt

Rapsvägen 38
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färingsö
Stor plan trädgårds- och naturtomt med härligt lantligt läge. Hus med delvis året-runt-standard,  2 rok med
källare. Härlig uteplats under tak med soldäck och grillplats. Här kan man sitta från tidig vår till sen höst.
Endast några minuters gångavstånd till buss, cykelavstånd till bad.

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

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

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

Ekerö Färingsö
Charmigt sommarställe med lugnt läge och "badrocks"avstånd till badet och båtbrygga. Härlig trädgård med
plats för både lek och avkoppling. Flera möjliga uteplatser. Trivsamt och väldisponerat hus om 3 rok som har
använts sommartid. Sommarvatten. 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

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: 900 000 kr
*Avgift: 3 889 kr inkl vatten, kabel-tv och garage

  Boarea: 62 kvm
Utgångspris: 900 000 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
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

Ekerö Träkvista
En-plansvilla med mycket attraktivt läge. Fin insynsskyddad tomt mot allmänning med isolerad gäststuga och
uppvuxen trädgård med fruktträd, bärbuskar och perenner. Idag två sovrum och stort vardagsrum, som enkelt
kan delas av till ytterligare ett sovrum. Stort kök med utgång till uteplats. Nära dagis o skola. Vidbyggt garage
och förråd. Visst renoveringsbehov av duschrummet.

*Boarea: 104 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 625 000 kr
*Tomt: 859 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 104 kvm
Utgångspris: 2 625 000 kr
Tomt: 859 kvm trädgårdstomt

Hummelvretsvägen 62
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

Ekerö Gällstaö
Modern design och härligt läge har detta nästan nya hus på underbara Gällstaö. Kök och vardagsrum med
öppen planlösning, ryggåstak, panoramafönster och utgång till stor fin altan med sjöutsikt. Rymligt allrum
och fyra bra sovrum. Två mycket fina badrum. Genomgående hög standard på materialval. Friliggande garage
och separat carport.

*Boarea: 183 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 5 950 000 kr
*Tomt: 890 kvm Sluttningstomt

  Boarea: 183 kvm
Utgångspris: 5 950 000 kr
Tomt: 890 kvm Sluttningstomt

Herredagsvägen 4A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
På vackert belägen tomt med fantastisk utsikt och härlig kvällssol har du möjlighet att köpa dig ett
drömboende. Här skall Trivselhus uppföra ett modernt designat hus om 179 kvm med avskild
föräldraravdelning. Genomgående hög kvalitet och fina materialval såsom bergvärme, exklusivt kök och stora
panoramafönster.

*Boarea: 179 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 6 335 000 kr
*Tomt: 808 kvm Sluttningstomt

  Boarea: 179 kvm
Utgångspris: 6 335 000 kr
Tomt: 808 kvm Sluttningstomt

Rödhakevägen 3 A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Skärvik
Ljust och fräscht i populära Skärvik. Detta fina hus har motionsspår och strövområden runt knuten. Sjönära
läga med endast några minuters promenad till badplats. Stort trevligt kök med öppen planlösning mot både
allrum och vardagsrum med braskamin. Fyra bra sovrum och ytterligare ett allrum. Hög standard och modern
färgsättning med klinker el. trägolv i alla rum. Stor härlig altan i s/v m sol hela dagen. Garage.

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

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

Ledungsvägen 5 B
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. Villan är byggd 1999/2000 och har ett högt och lantligt med
sjöglimt. Entréplanet har en öppen planlösningen mellan kök, matplats och vardagsrum. Vardagsrummet har
ryggåstak, braskamin och utgång till den stora altanen. Totalt 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 Sandudden
Äntligen en fristående enplansvilla med stor härlig gräsmatta mot allmänning (skog) i populära Sandudden.
Tre sovrum, stort kök och vardagsrum med utgång till nybyggt trädäck. Sjönära läge med endast en kort
promenad till fin badplats och småbåtshamn samt närhet till skola och dagis. Garage och två förråd.

*Boarea: 118 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 950 000 kr
*Tomt: 970 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 118 kvm
Utgångspris: 3 950 000 kr
Tomt: 970 kvm plan trädgårdstomt

Krossvägen 9
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
Stort tillbyggt kedjehus med toppenläge i populära Närlunda. Fem sovrum o öppen planlösning mellan kök
och vardagsrum. Huset är moderniserat -09 med bl a nytt kök med vinkyl o nytt fönsterparti med
dubbeldörrar ut mot stor härlig uteplats under tak. Två stora takkupor. Fin uppvuxen trädgård mot
allmänning o lekplats och ny stenläggning på framsidan med bl a infällda LED-lampor.

*Boarea: 146 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 850 000 kr
*Tomt: 513 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Floravägen 27
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 

Boarea: 146 kvm
Utgångspris: 3 850 000 kr
Tomt: 513 kvm plan trädgårdstomt

Ekerö Rasta
Ett unikt ställe på stor dubbeltomt om 3 889 kvm och en hänförande utsikt över Mälaren och Rastaholm.
Här finns ett stort hus med en boyta om 215 kvm + 100 kvm i biyta. Nytt härligt lantkök med både järnspis
och braskamin mot matrummet. Två vardagsrum varav ett med bar. Tre stora sovrum och separat
tonårsavdelning med egen dusch/wc. Härligt altandäck som sträcker sig längs med hela huset. Garage och
stort läckert utespa!

*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
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– Jag har ledsnat på allt som 
kommunen säger att de ska 
göra som aldrig blir av. Av 
den anledningen tog jag det 
här i egna händer och såg till 
att det blev en turistinforma-
tion. Det är viktigt för hela 
näringen på Adelsö och för 
näringen överhuvudtaget i 
kommunen, säger Christer 
Dahlqvist.

Hans turistinformation är 
öppen alla dagar utom mån-
dagar och i princip är den öp-
pen från klockan nio på mor-
gonen till tio på kvällen.

– Jag har fått det lilla ma-
terial som fanns från ”Ekerö 
turismen” av Merete Palm-
berg som är nytillsatt tu-
ristsamordnare. Företagare 
som finns på Adelsö kan få 
marknadsföra sig där inne 
också. Jag har även kontaktat 
Strömma kanalbolaget och 
kommer att få information 
från dem. Jag blir så trött på 
turister som kommer in till 

mig på krogen och inte ens 
vet när båten går till Birka, 
säger Christer Dahlqvist.

 togs ett beslut 
att det skulle upp en bod på 
Hovgården men det föll på 
att man inte fick bygglov.

Stefan Pellén, näringslivs-
chef i kommunen bekräftar 
detta.

– Detta ska godkännas av 
länsstyrelsen. Vad jag förstår 
har den handläggaren inte 
tittat riktigt på ärendet och 
framförallt inte tittat på var 
någonstans den ska ligga, 
utan bara konstaterat att 
det inte kan ligga något hus 
på området för att det finns 
fornlämningar. Men för-
hoppningsvis har vi en stuga 

till nästa säsong. I år har vi 
inrättat en turistinforma-
tion med både kunskap och 
broschyrer i entrén till Upp-
gården. Det kommer också 
att finnas en flagga och skylt 
så att även utländska turister 
känner igen att det är en in-
formation, säger Stefan Pel-
lén.

När det gäller turistsats-

ningen från kommunens 
sida inför säsongen har det 
inte gjorts någon konkret 
insats, berättar Merete Palm-
berg som började som turist-
samordnare i april. 

– Det beror mycket på att 
vi ligger i ett skede där vi 
har bytt personal. Vad vi har 
gjort är att vi under fyra veck-
or annonserar i Stockholms 

stad med vepor på stolpar 
om ”ekero.se” med en bild 
på Drottningholms slott på 
den ena och den lilla figuren 
för bibliotekets prinsessut-
ställning på den andra, säger 
Merete Palmberg. 

 kommer också att 
finnas på Arlanda express 
under sommaren. När det 
gäller de lådor runt om öarna 
för kartor, kommer nya från 
tryckeri inom en snar fram-
tid.

– Sedan har vi så kallade 
I-punkter där vi har turistin-
formation. Förutom i kom-
munhusets entré och i caféet 
på Uppgården har vi det även 
i Hantverksstallet vid Jung-
frusund, säger Merete Palm-
berg.

LANTHANDEL SORTIMENT
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT
BENSIN TILL LÅGPRIS
PUMPKORT ELLER BANKKORT

Tel: 560 200 41
Boka i god tid för att vara 

säker på en ”torr” fest.
Ekerö Kyrka

Nibble
Koloniområde

Sundbyskola

Nyckelby

Mot Adelsö

40 liter

5 säckar för 100:-

Vi hyr ut Zip-up 

Upp till 6 meters höjd

Trevlig 
midsommar

önskar Calle och Elizabeth 
med personal!

Ex. Vax, bottenfärg, ankare, 
ankarlinor, fl ytvästar, schackel, 
bojar, fendrar, oljor och 
rengöringsmedel mm.



Jabo´s Friggebod – rymlig, fl exibel och älskad! 

En friggebod från Jabo blir snabbt din nya favoritplats. 

Som ateljé, verkstad eller gästrum - en plats att njuta 

av lugnet. Använd din friggebod för att skapa plats till 

det du tidigare inte haft utrymme till.

Sill, gräslök och gräddfi l. Och en friggebod från Jabo. 

Snart är det midsommarafton…

Ett regn- och vindsäkert party-

hus, ett övernattningskrypin för 

dina gäster. Ett ställe för dina 

egna, kreativa tankar.

JABO, ETT LITET HUS FÖR STORA TANKAR…

Just nu är det långt 
till snö, is och kyla!

VÄLKOMMEN TILL OSS! 
Lite personligare – lite bättre.

www.jabo.se

www.gardena.com

DU, DIN 
TRÄDGÅRD 

OCH GARDENA…
Från beskärning och bevattning till 

häckklippning, dammbygge och 

skötsel av gräsmattor.

GARDENA ger dig större 

möjligheter att njuta av din trädgård! 

Det fi nns nog inte en enda  

trädgårdsägare som inte någon 

gång haft en GARDENA 

produkt i sin hand.

GRÄVA, 
RÄFSA, LUCKRA!
Helst med verktyg från KARLSTAD. 

Med bra redskap blir det ett nöje. 

På grävspadar från Karlstad Redskap 

har du dessutom 20 års garanti! 

Då tror man på sina produkter!

Eftersom du just nu känner dig moti-

verad, passa på och byt upp dig till 

försommarpriser! Bra affär nu, 

lättare jobb i sommar…

FÖRSTA INTRYCKET VARAR
Oftast är det vad som gäller, även 

för arbetskläder: utseende och kvalitet. 

Nya, fräscha modeller för säsongen. 

Titta in och ekipera dig – bli snyggast i 

jordgubbslandet i sommar…

Och de kommer att hålla – för många, 

många jordgubbsvändor!

www.karlstadredskap.se

www.lbrador.com

FÖRSOMMAR-PRISER! JUST NU 20% rabatt
på alla produkter från Karlstad Redskap

(gäller t.o.m. 3/7-10)

NU GARDENA I 

VÅRT SORTIMENT! 

         INTRODUKTIONS-

       RABATTER  

Upp till 20%
rabatt på alla produkter 

från GARDENA.

(gäller t.o.m. 3/7-10)



 Nu finns Honda på Jungfrusund! 
Nyförsäljning och auktoriserad service hos 

Stockholm Motor Yacht. 

Honda fyrtakts utombordsmotorer har utmärkt 
bränsleekonomi och avancerad teknologi.

Som en extra trygghet har Honda 5 års garanti. 
Gäller privat bruk. www.honda.se

Telefon: 08-560 340 20

Öppettider: 
mån-fre: 10-18 
lör-sön: 12-16

I augusti 
blir det festival av stora 
mått under två dagar på 
Ekerö. Artisterna Eric 
Gadd, Charlotte Perelli, 
Sonja Aldén och Magnus 
Carlsson med gästartister 
har premiär för turnén 
”Månsken i augusti” på 
Jungfrusunds marina.

 – Det här är faktiskt en spe-
cialkomponerad konsert för 
Ekerö, säger Olle Nordberg 
som är en av de som ligger 
bakom festivalen.

Han, Göran Melin, VD 
för Sundsvalls Gatufest och 
Jan Björklund, som är en av 
ägarna till Jungfrusunds ma-
rina, skissade redan i fjol på 
en festival, men då hittade de 
inte det rätta konceptet. Men 
tack vare en diger erfarenhet 
av events av alla de slag, har 
de nu kommit i hamn med 
festivalen.

Olle Nordberg är också en 
av ägarna till bolaget ”Gatu-
festen Sundsvall”, som är en 
av Sveriges absolut största 

festivaler. Den är inne på sitt 
22:a år och besöks av ungefär 
150 000 människor. 

– Det som är fantastiskt 
med festivaler är att det drar 
till sig så mycket positivt. 
Ungefär 60 procent av alla 
som besöker festivalen i 
Sundsvall kommer utifrån. 
Det gynnar det lokala nä-
ringslivet, säger Olle Nord-
berg.

Han har även ett bussbo-
lag som gör dagsresor och 
har alltid kört mycket folk till 
Mälaröarna. Förra våren kör-
de de under tre veckor 2000 
personer till Mälaröarna.

– Det ligger så strategiskt 
i Mälardalen. På en timmes 
bilfärd når du 2,5 miljoner 
människor och då tänkte jag 
att det här måste kunna ut-
nyttjas på ett bättre sätt än 
vad det görs idag. Festivaler 
och konserter drar med sig så 
mycket dynamiska effekter. 
Marinan är dessutom en fan-
tastisk plats att göra saker på, 
säger Olle Nordberg.

Olle Nordberg är också del-

aktig i destination Ekerö som 
drivs av hans och Jan Björk-
lunds fruar. De arrangerar 
allt från konferenser, mässor, 
konserter och events med 
mera på Mälaröarna. Med allt 
detta i ryggen och med stöd 
av kommunen, har det blivit 
möjligt att genomföra festi-
valen. 

– Näringslivschefen Stefan 
Pellén har fått uppdraget att 
vara vår sambandskoordi-
nator och hjälper oss med 
tillstånd och samverkan med 
polisen, räddningstjänsten 
och miljö och hälsa. Han har 
nu dessutom fått stöd uppi-
från, säger Jan Björklund.

Det har dock inte varit helt 
lätt när det gäller att engagera 
folk på det lokala planet.

– Jag är förvånad över hur 

svårt det har varit. På gatufes-
ten i Sundsvall vill alla sam-
arbeta. De stora idrottsfören-
ingarna är med, kommunen 
är med och alla företagare. 
Samtliga tjänar ju pengar på 
det och tycker att det är kul. 
På Mälaröarna har vi tyvärr 
stött på kommentarer som 
”då blir det ju konkurrens 
och vi håller på vårt”.  Sam-
arbete behöver inte innebära 
konkurrens, snarare tvärt-
om. Folk drar folk, säger Olle 
Nordberg.

Göran Melin tycker dock 
att det varit rätt bra respons 
från de lokala företagarna 
med tanke på att det inte ens 
är självklart att få fäste över-
huvudtaget första året. 

Han har också lång erfa-
renhet bakom sig och har 
bland annat rest i närmare tio 
år som scenchef med Robert 
Wells.

– När man ska genomföra 
en sådan här sak är det fem 
parametrar som gäller och 
är alla lika viktiga. Det är en 
show som håller måttet, en 

geografisk plats, att det är ut-
vecklingsbart, att det är roligt 
att skruva ihop det och eko-
nomi. Alla dessa har vi och 
det här kan bara växa och bli 
hur bra som helst, säger Gö-
ran Melin. 

Jan Björklunds vision är att 
Jungfrusund marina ska bli 
ett center för fritid och frisk-
vård och en naturlig sam-
lingspunkt för exempelvis 
konserter och marknader. 

– Att jag är säker i min vi-
sion beror även på att vi har 
ett bra samarbete med kom-
munen som inser att här 
skapas arbetstillfällen och ett 
attraktivt utflyktsmål, säger 
Jan Björklund.

På marinan finns en jätte-
stor spegelboll som ska göras 
i ordning till en fullmåne till 
”Månsken i augusti”. Den ska 
vara en symbol för det här 
flera år framåt. 

Festivalen äger rum 6 och 
7 augusti. På fredagen blir det 
beach party med dans, barbe-
cue och ”Rydell och Quick”, 
som är Sveriges största co-

verband. Lördagen bjuder 
på ”Månsken i augusti” med 
Eric Gadd, Charlotte Perrelli, 
Sonja Aldén och Magnus 
Carlsson. Båda dagarna hop-
pas de att få med även lokala 
artister. 

En av dem är Paula Lobos. 
Hon är född i Uruguay, men 
flyttade till Sverige när hon 
var 3,5 år på grund av poli-
tiska oroligheter i hemlandet. 
Numera bor hon på Gällstaö. 
Hon startade eget skivbolag 
2002 och har hunnit släppa 
två tvillingsalbum och fem 
singlar. 

Förra sommaren var hon 
förband till Lady Gaga på 
Gröna Lund och nu kommer 
hon alltså att vara med på 
Jungfrusund.

– Det känns jätteroligt ef-
tersom jag nästan aldrig job-
bar här hemma. Det blir mest 
runt hela världen och spe-
ciellt i USA, berättar Paula 
Lobos.
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Sommar i Ekerö Centrum 
Gå runt i affärerna och se alla fina sommarerbjudanden! Vila benen på någon 
av våra ute serveringar och njut av något gott. Kom gärna med båten och lägg 
till nere vid kanalen, ut rätta dina ärenden, ta en glass och titta på båttrafiken.
Välkommen till Ekerö Centrum!

Måndag-Fredag 10-18.30. Lördag 10-15. Söndag se respektive affär
Matbutiken & matställena har utökade öppettider 

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

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

Systembolaget ● Wiking Herrmode

www.ekerocentrum.se



Att rädda liv!
Kom och bli informerad.

Ekerö Civilförsvarsförening visar hur man 
räddar liv med hjärt-lungräddning 
på badstranden.

Följande platser och tider gäller:

Södrans badplats 13 juli
Lundhagens badplats 14 juli
Stenhamrabadet 15 juli
Adelsö Lanthandel 16 juli            

Alla dagar mellan kl. 12.00-14.00

Vi bjuder på fika till alla som deltar.

Vi ses på stranden!

www.ekorocivil.se
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I år går arrangemanget av sta-
peln helgen 23-25 juli på Skå 
festplats. 

– Vi vet att det kommer 
att bli en jättefin festival. 

Det kommer inte att bli lika 
stor scen som förra året då 
vi var på Jungfrusunds ma-
rina, men vi satsar på att det 
ska bli en trevlig atmosfär 
och att få till en bra helhet, 
berättar Erik Glaad, som är 
vice ordförande i Festival-
verket.

Så här långt är sjutton ar-
tister från hela landet klara, 
men fler kommer till allt ef-
tersom.

– Vi har bland annat reag-

geartisten ”Kapten röd” från 
Göteborg som är ett tungt 
namn. Dessutom kommer 
indiepoparna ”Gaby and the 
guns” samt ska- och soular-
tisterna ”Isak Strand and the 
resin band”.

Förra året hade festi-
valen cirka 800 besökare 
och arrangörerna hoppas 
på minst lika många i år. 
Helst vill de se den växa till 
ännu större proportioner 
och Erik Glaad jämför med 

Peace and love- festivalen 
i Borlänge som första året 
hade 1 000 besökare och 
förra året 35 000.

– Vi jobbar hårt på att för-
söka få med oss så många 
företagare och aktörer som 
möjligt från Ekerö kom-
mun och hoppas att kunna 
skapa en folkrörelse, säger 
han.

– Det är Mälaröarnas största 
folkfest och är ett väldigt 
populärt evenemang. Förra 
året kom 800 personer vilket 
var rekord, berättar Robert 
Claussnitzer, ordförande i 
Ölsta folkpark.

I år har datumet flyttats 
från veckan efter midsom-
mar till mitten av augusti. 

Dels för att inte krocka med 
många andra aktiviteter och 
evenemang som sker under 
högsommaren och dessut-
om för att pricka in den sol-
säkraste tiden.

– Förra året tog det lite för 
lång tid med serveringen av 
mat och dryck, men i år har 
vi fler serveringar för att gäs-
terna inte ska behöva vänta 
för länge.

Vid tidningens presslägg-
ning var bland annat banden 
Hazy/Dizzy, Big Rumble 
och Dalencarlian country 
bokade för spelning.

Evenemanget är öppet 
för allmänheten till skillnad 
från många medlemsktivite-

ter som ordnas i folkparken. 
Under kvällen serveras både 
mat, vin och öl.

– Nästa år firar vi hundra 
år och då satsar vi på att ha 
en extra stor festival med nå-
got riktigt tungt namn, säger 
Robert Claussnitzer. 

Så sent som i våras skrev 
Mälaröarnas Nyheter om att 
styrelsen i den ideella fören-
ingen Ölsta folkpark knäade 
under allt arbete som enga-
gemanget innebar. Sedan 
dess har de fått en ny styrel-
semedlem och flera perso-
ner som anmält intresse för 
att hjälpa till att arbeta med 
folkparken.

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 



BÄSTA KOMMUN ATT BO I

BÄSTA KOMMUN ATT 
VARA ÄLDRE I

NÄST BÄSTA KOMMUN 
ATT VARA UNG I

Enligt tidningen Fokus fick Ekerö kommun 
topplaceringar jämfört med övriga kommuner i 

Stockholms län. Vi är glada och stolta, men inte nöjda.
Därför ska vi kommande år fortsätta satsningen på  
skolan, äldreomsorgen och bättre kommunikationer.
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MS Seaside som blivit en 
skamfläck för kommunen i 
Tappströmskanalen och ett i 
det närmaste pinsamt ärende 
för kronofogdemyndigheten, 
väcker negativa känslor hos 
många. Trots ständigt pågå-
ende förhandlingar rör sig ing-
enting framåt. Den enda ”rö-
relse” som skett är att fartyget 
kantrade i september.

Men till Seaside finns det 
också en stor kärlek som kom-
mer från båtens hemland Nor-
ge. En gång i tiden var fartyget 
en betydligt vackrare syn som 
gick i trafik i Lofoten och hette 
då Skogøy. 

På Facebook finns gruppen 
”MS Skogøys vänner” och 
i skrivandets stund har 916 
medlemmar och medlemsan-
talet ökan ständigt. Här finner 
man ett upprop om att rädda 
båten från att huggas upp 
och efterlyser om hjälp att få 
Skogøy hem. Texten lyder:
”M/S Skogøy trenger hjelp til 
å komme seg hjem til Norge 
og der hun hører hjemme. 
Akkurat nå står hun i fare for 

og bli sendt til hugging og 
Ekerø kommune ønsker sna-
rest og bli kvitt båten på grunn 
av miljøet! Vær med å gi din 
støtte!”

Skogøy byggdes på Dram-
men Slip & Verk 1953. Skep-
pet var certifierat för 150 pas-
sagerare i kustfart och för 300 
i kortare turer och insjöfart. 
Fartyget gick mellan Narvik 
och Svolvær i Lofoten.  1983 
såldes Skogøy till Sverige och 
blev omdöpt till Seaside. År 

2000 registrerades Seaside på 
den person som fortfarande 
äger båten.

2002 lade fartyget till i 
Tappströmskanalen och där är 
det ännu. 

Den skepnad som Seaside 
har idag är en skugga av det bå-
ten varit. När man läser på MS 
Skogøys vänners facebook-
blogg vittnar raderna där om 
något helt annat: 

”En utrolig flott båt, jobba 
der i 1975, synd å se tilstanden 

på den nu”, ”Uverdig behand-
ling av ei flott dame!”, och 
”Søte fine gode gamle Skogøy. 
Har god tro på at driften kan 
finansieres. Men første bud: 
hun må hjem!” 

Att få hem Skogøy är alltså 
denna grupps mycket seriösa 
ambition. Viggo Lyng från 
gruppen tog kontakt med 
ägarens juridiska ombud. Da-
gen därpå kontaktade ägaren 
Viggo. 

– Ägaren ställer sig positiv 

till det vi vill göra. Han anser 
sig felbehandlad av såväl kro-
nofogden som kommunen, 
berättar Viggo Lyng.

Redaktionen har kontaktat 
Per-Olov Håkanson, som är 
ägarens juridiska ombud, för 
en kommentar från densam-
me.

– Ägaren befinner sig ut-
omlands. Kronofogden har 
beslutat att hugga upp, det vill 
säga förstöra fartyget. Vi har 
överklagat Kronofogdens be-

slut till Nacka tingsrätt, men 
om inte beslutet ändras, lär det 
inte finnas något fartyg kvar att 
”rädda” tyvärr, säger Per Olov 
Håkansson.

Viggo Lyng har också varit i 
kontakt med kronofogdemyn-
digheten. 

– De tycker att det vi vill 
göra är intressant, men än så 
länge är de nog lite avvaktande 
och ser oss mest som ett gäng 
entusiaster.

Daniel Dalenbring på kro-
nofogdemyndigheten svarar 
att det kan finnas en möjlig-
het för Skogøys vänner, men 
att kronofogdemyndigheten 
dock kommer att välja det 
mest kostnadseffektiva alter-
nativet.

– Detta kan mycket väl visa 
sig vara upphuggning av skep-
pet, säger Daniel Dalenbring.

På bloggen efterlyser man 
byggnadstekniker som kan ha 
varit med då Skogøy byggdes 
och så diskuterar man natur-
ligtvis den viktigaste biten 
– finansieringen. Det krävs 
mycket pengar för att ta hem 
Skogøy till Norge och därefter 
rusta upp båten. 

– Vi har en del tunga per-
soner med i Skogøys vänner 
och det finns gott om pengar i 
Norge. På ett eller annat vis ska 
vi finna medel för att få hem 
Skogøy där hon hör hemma, 
säger Viggo Lyng.

Kanske Seasides tragiska 
öde vänds till en riktig sol-
skenshistoria…

STOCKHOLM |

I skrivelsen beskriver Mats 
Pertoft alla de turer som på-
gått mellan Länsstyrelsen, 
Sjöfartsverket och Kronofog-
demyndigheten för att få bort 

fartyget och benämner Sea-
side som en miljöbomb.

Han skriver bland annat 
att: ”Det vore mycket allvar-
ligt om Mälaren skulle föro-
renas som dricksvattentäckt 
på grund av att ärendet bollas 
mellan olika myndigheter. 
Min fråga till miljöministern 
är följande: Hur kommer mi-
nistern agera för att säkerstäl-
la att båten Seaside bärgas så 
snart som möjligt?”  

Miljömininster Andreas 

Carlgren meddelar per tele-
fon till Mälaröarnas Nyheter:

– Jag tycker naturligtvis att 
det är bedrövligt, men hur 
gärna jag än skulle vilja in-
gripa själv så får jag inte, ef-
tersom det här är ett myndig-
hetsansvar. Självklart tycker 
jag att det är viktigt att det 
här blir löst snarast, men det 
är kronofogdemyndigheten 
som har ansvaret. 

Generellt är det nu avgö-
rande att se till att sådana här 

problem inte uppstår i fort-
sättningen och därför har vi 
nu gett Naturvårdsverket i 
uppdrag att ta fram ett för-
slag, som både ska handla 
om hur man omhändertar 
mindre fritidsbåtar och att 
förebygga problemet när det 
handlar om mindre fartyg. 
Dessutom har sjöfartsver-
ket ett uppdrag när det gäller 
större fartygsvrak och göra 
en inventering.

 Det är vad regeringen har 

kunnat göra för att minimera 
risken att det här händer igen. 
Där är meningen att också 
ansvarsförhållandena ska bli 
tydligare när det gäller att 
reda ut vem som har ansvaret 
för vad. Men i det här fallet är 
det helt klart att det är krono-
fogdemyndigheten som har 
ansvaret och det är där det 
gäller att de gör snabba insat-
ser, säger Andreas Carlgren.

        
                  Foto: Pawel Flato

 Foto: Harald Harnang 
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I regeringsförklaringen för den gångna man-
datperioden står att: “Kommunen skall aktivt 
värna ett bevarande av vårt rika kulturland-
skap med ett tusenårigt historiskt djup och 
med många värdefulla byggnader och bebyg-
gelsemiljöer.” 

Anmärkningsvärt är dock är att det visat sig 
att bland annat en värdefull byggnad, Herti-
garnas stall i Drottningholm som är bygg-
nadsminnesmärkt, haft eftersatt underhåll 
under många år. Om vi utesluter detta exem-
pel, på vilket sätt har då kommunen agerat 

aktivt för att värna och bevara dess kulturri-
kedomar?

– Ekebyhovs slott och den omgivande mil-
jön integreras med de naturvärden som finns 
på Jungfrusundsåsen och i Ekebyhovsdalen.

 Arbete pågår med att snygga upp världsar-
vet Birka/Hovgården och göra området mer 
tillgängligt.  Vid planläggning av nya områ-
den anpassas bebyggelsen till äldre kultur-
miljöer. 

Skolelever undervisas om de två världsar-
ven, säger kulturnämndens ordförande Gu-
nilla Lindberg (FP), som svarar för alliansen 
på Ekerö.

”Aktiviteter för barn och ungdomar skall 
prioriteras, men vi skall eftersträva att alla 
medborgare ges möjligheter till kulturellt 
engagemang.  Ekerö kommuns framgångs-
rika samarbete med idrotts- och andra för-

eningar skall fortsätta med aktivitetsstöd och 
anläggningsdriftstöd som bas för ekonomiskt 
bidrag. Särskild uppmärksamhet skall ägnas 
verksamhet, idrottslig och annan, som tillta-
lar unga flickor.”

Hur har det gått med dessa ambitioner?
– Genom vår ungdomscoach, knuten till 

Aktivitetsbyrån, satsar vi på ungdomars eget 
initiativ och ”Snabb slant”. 

Idrottsanläggningar med konstgräs finns 
på Träkvistavallen och vid Tappströmssko-
lan. Svanängens idrottsplats kommer att få 
konstgräs. Mindre idrottsplaner, så kallade 
multianläggningar, är på gång. 

Flickornas idrottsutövande jämställs med 
pojkarnas genom nya riktlinjer. 

Kulturskolan har fått ett bredare utbud 
med alternativa kurser och ett samarbete 
med skolan i projektet ”Öppen scen”.

Vad har skett under denna mandatperiod 
för att införliva ”Eftersom andelen ungdomar 
ökar i kommunen skall ytterligare ungdoms-
aktiviteter, som inte är idrottsaktiviteter, 
uppmuntras och stödjas till exempel mötes-
platser i form av caféverksamhet”?

– Ett badhus kommer att uppföras vid Trä-
kvistavallen med preliminär byggstart våren 
2011. Den blir en mötesplats för alla åldrar 
med en rad kringaktiviteter. IT-ladan vid 
Ekerö centrum blir ett ungdomscafé.

 Vi tar hjälp av olika aktörer inom den kul-
turella sektorn. Vid Ekebyhovs slott uppför 
vi en lekplats för de minsta. Barnens Biblio-
tek i Stenhamra utvecklas till en mötesplats 
för alla boende i Stenhamra, berättar Gunilla 
Lindberg.

Allianspartierna svarar: Oppositionen svarar:

Foto: Ove Westerberg

¢¢¢¢ 
Vi moderater arbetar för ett starkt och levande kultur- och 
idrottsliv och en mångfald i utbud och jämlik satsning på flick-
or och pojkars egna val. 

Det är viktigt att uppmuntra goda motionsvanor tidigt i åld-
rarna. Vi vill bygga en ny boll- och gymnastikhall. Vi vill se 
fler möjligheter till spontanidrott,  gärna på våra skolgårdar ge-
nom att anlägga multiplaner för till exempel innebandy, basket 
och fotboll. Vi har arbetat hårt för att Ekerö ska få ett badhus. 
Det ska byggas vid Träkvistavallen och beräknas stå klart un-
der 2011-2012. Ekebyhovs slott är en mötesplats som vi vill ut-
veckla som kultur- och besöksmål med en lekplats för barnen.

 Fler mötesplatser för äldre och yngre ska ingå i utvecklingen 
av nya Ekerö- och Stenhamra centrum och ett ungdomscafé 
håller redan på att etableras.                                                                        ®

Foto: Ove Westerberg

¢¢¢¢ 
Centerpartiet värnar Ekerös själ, en god bebyggd miljö och 
kulturlandskapets attraktivitet med böljande fält, lummiga 
skogar och betade hagmarker. 

Vi vill ha ett områdesskydd kring Ekebyhovs slott, Träkvista 
idrottsplats och Jungfrusundsåsen – ett centralt område för 
kultur, idrott och friluftsliv samt rekreation i form av en Sin-
nenas trädgård. Vi vill ge kulturen en självklar roll i vården och 
ta initiativ till fler mötesplatser för både seniorer och ungdo-
mar. Föreningslivet ska fortsatt stödjas. Flickors fritid bör sär-
skilt belysas liksom ungdomars intresse för andra fritidssys-
selsättningar än fotboll och ishockey. En fritidspeng till varje 
ungdom skulle underlätta en mer jämställd fritid. Kultursko-
lan behöver utvecklas i samverkan med andra aktörer för att ta 
emot fler elever.                                                                                                         ®

¢¢¢¢ 
Kultur kan vara popmusik, konst, fotboll, hembygdsgårdar, 
bibliotek, filmproffs och amatörer i en salig blandning. 

Vi kristdemokrater anser att kulturlivet ska präglas av både 
bredd och djup. Ideellt arbete och föreningsengagemang är ett 
starkt kännetecken för Ekerö vilket bidrar till en god samhälls-
utveckling och att vårt kulturliv blomstrar. Vi vill ge ökat stöd 
till både kultur-, idrotts- och föreningslivet här på öarna. 

En ny bollhall/sportarena bör byggas, som även kan fung-
era som konsert-, dans-, och konferensanläggning. Insatser 
för kultur i äldrevården bör främjas och det behövs fler mö-
tesplatser för våra unga. Vi vill även fortsätta utveckla vår fina 
kulturskola. Vi måste våga tänka mer visionärt och i nya sam-
arbetsformer när det gäller det som ryms inom idrotten och 
kulturen.                                                     ®Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

¢¢¢¢ 
Kommunens kulturstrategi ska leda till att begreppet ”Ekerö 
– kulturens övärld” blir verklighet. Ett kulturpedagogiskt 
program ska antas inkluderande en massiv satsning på barns 
och ungas kultur och fritid och att barn i åldrarna 3-15 år ga-
ranteras minst en kulturaktivitet per termin och att kön till 
kulturskolan nedbringas till max ett års väntetid. Vi vill ha 
hyresfria kommunala lokaler för Ekerös alla föreningar. Ett 
ungdomscafé som är öppet varje dag ska startas och drogfria 
ungdomsaktiviteter ordnas under storhelgskvällar och lov. Vi 
vill bygga en för alla kommuninvånare centralt belägen sim-
hall i form av en multifunktionsanläggning för diverse kultur- 
och sportevenemang, därtill en bollhall i Stenhamra. Vi vill att 
en kulturvårdsplan antas och en tjänst som kommunekolog/ 
kommunträdgårdsmästare inrättas.                                                   ®

Foto: Ove Westerberg

¢¢¢¢ 
Vi vill ge ungdomskulturen mer uppmärksamhet och resurser. 
Mycket av ungdomarnas kommunikation sker på nätet och där 
behöver även fritidsledare finnas för att uppfatta vad som hän-
der. Fredag- och lördagskvällar vill vi höja bemanningen i fri-
tidsverksamheten så att samarbetet ökar mellan fältassistent, 
fritidsgårdar, närpolis och föräldravandrare. MP vill se fortsatt 
utökad sport- och idrottsverksamhet och också öka resurserna 
till dem med andra intressen än sport, t ex musik, hantverk 
och teknik. Handlingskraftiga ungdomar ska även framöver 
kunna genomföra egna fritidsarrangemang med ekonomiskt 
stöd från kommunen och kanske också med stöttning av en 
ung handledare som själv drivit projekt. De kulturföreningar 
som vänder sig till vuxna ska få hjälp med lokaler och annat 
kommunen kan bistå med.                                                                                   ®

Foto: Ove Westerberg

¢¢¢¢ 
Kommunens idrottsföreningar har stor betydelse för våra 
barn och ungdomars utveckling, hälsa och välbefinnande.

Öpartiet vill att det byggs en allaktivitetsanläggning vid 
Svanängen på Färingsö, en samlingspunkt för unga och gamla 
med miljöer som inbjuder till aktivitet. Här ska både sport, 
fritid och kultur mötas. Hästsporten är stor i Ekerö och den 
engagerar framför allt flickor. Det är mycket angläget att hitta 
former för att stödja denna verksamhet. Idag finns det ett stort 
antal kulturföreningar i kommunen. De är den största kraften 
vad gäller initiativ och kreativitet inom Ekerös kulturområde.

Varje investerad krona i en kulturförening ger mångfalt till-
baka. Öpartiet vill att stödet till kulturföreningarna kraftigt 
ska öka. Alla barn ska också erbjudas en väl fungerande kul-
turskola.                                                          ®

¢¢¢¢ 
Det är välkänt att kreativ fritid och kulturaktiviteter kall-
lar fram positiva känslor och får oss att må bra. Vår drivkraft 
och vision är att våra medborgare ska må bra därför tycker vi 
att kommunen ska satsa mer på både idrott och kultur, detta 
genom godkända sporthallar, ökade ekonomiskt stöd till för-
eningarna, större möjlighet för musikinriktningar genom fler 
replokaler och konsertstöd samt hjälp vid marknadsföring 
och inrättning av en permanent utomhusscenen.

Satsningar till utveckling av fritidsgårdarna, ökade resurser 
till kulturskolan och stimulera den att vara spindel i ett kul-
turnätverk med kulturskapare. Vi har utöver de två världsar-
ven många kulturellt intressanta platser från forntid, därför är 
målet att öka kulturturismen genom bättre och miljömässig 
tillgänglighet och information.                                                           ®Foto: Ove Westerberg

¢¢¢¢ 
Folkpartiet vill ha fler träffpunkter för alla, gärna i kommu-
nens olika delar. Biblioteket i Ekerö C vill vi göra om till ett 
sjudande Kulturhus med många aktiviteter.

Vid Ekebyhovs slott kan en 4H-gård anläggas med smådjur, 
en satsning för våra minsta. Ekerö C och Stenhamra C bör be-
rikas med ungdomscaféer, pubar och kanske en bowlinghall. 
Vi vill satsa på barnens fritid och föreslår en kulturpeng/fri-
tidspeng för skolelever.  Kulturskolan bör utvecklas så fler får 
plats med sina instrument och att dans finns med på schemat.

 Vi jobbar för ett vackrare Ekerö med byggnader anpassade 
till omgivningen, som i det nya Ekerö centrum och det som 
nu blir vårt badhus. En trafiklösning som skyddar världsarvet 
Drottningholm är ett måste. Fler gångvägar och cykelleder och 
bättre tillgång till våra stränder.                                                                              ®Foto: Kenneth Bengtsson



Priserna gäller endast hos Coop Konsum t.o.m 27/6, 2010 eller så långt lagret räcker.

…att du nu kan köpa  receptfria läkemedel hos oss.

Coop Konsum 
Stenhamra och 
Kungsberga är 
ombud för: 

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:

(I Kungsberga endast lotter)

Värdeavier

GB GLACE
Välj mellan olika sorter.

BILLIGARE
FÖR

MEDLEMMAR

BILLIGARE
FÖR

MEDLEMMAR

Fläskfilé
DANMARK 
Fryst. 
Max 3 köp/hushåll.

Köttbullar Mammas
SCAN
Kylda. 1000 g.
Max 3 köp/hushåll. BILLIGARE

FÖR
MEDLEMMAR

BILLIGARE
FÖR

MEDLEMMAR

Räkor med skal 1 kg
OCEAN SEAFOOD
Frysta. 70/90. 1000 g.

ABBA
Välj mellan olika sorter. 

Max 2 köp/hushåll.

BILLIGARE
FÖR

MEDLEMMAR

Vattenmelon
SPANIEN

KANON-
PRIS!
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Månsken i Augusti
TURNÉPREMIÄR 

med 
Charlotte  Perrelli, Eric Gadd

Magnus Carlsson & Sonja Aldén  

FREDAG 6 AUGUSTI 

AFTER     SKI PARTY med:ER      SSSKKKKIII PARJET

Näringslivs-   
och turismenheten

Lördagsbiljetter köps via ticnet.se 
För VIP-paket och företagsbiljetter 
ring Destination Ekerö 08-505 93 406 

Biljetter till fredagen köps vid entrén  

LÖRDAG 7 AUGUSTI 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Bredband, 
är det något 

för mig?

Köpa dator 
med

 installation?

Bärbar eller 
stationär 

dator?



Mäklarhuset Ekerö  

3 183

Fräsch villa med västerläge
PRIS: 3 500 000 kr
5 ROK BOAREA: 144 kvm BIAREA: 35 kvm
TOMT: 1 023 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 8 A, Stenhamra

Solig bergstomt
PRIS: 1 195 000 kr
TOMT: 1 074 kvm
ADRESS: Stenstigen 6 A, Stenhamra

Plan lättbyggd tomt – sjöglimt
PRIS: 895 000 kr
TOMT: 1 776 kvm
ADRESS: Björkviksvägen 61, Färingsö

Bra läge mot allmänning
PRIS: 1 895 000 kr
4 ROK BOAREA: 108 kvm BIAREA: 7,5 kvm
TOMT: 170 kvm
ADRESS: Lupingränd 11 B, Stenhamra

Sjönära med Mälaraccess
PRIS: 3 000 000 kr
6 ROK BOAREA: 76 kvm BIAREA: 36 kvm
TOMT: 3 096 kvm
ADRESS: Nibblenäsvägen 12, Färingsö

Golfnära med pool
PRIS: 3 995 000 kr
8 ROK BOAREA: 185 kvm BIAREA: 68 kvm
TOMT: 2 664 kvm
ADRESS: Nyckelbyvägen 36, Ekerö

Lantligt med sjöglimt
PRIS: 2 300 000 kr
3 ROK BOAREA: 63 kvm BIAREA: 36 kvm
TOMT: 1 753 kvm
ADRESS: Hillersjönäsvägen 1, Färingsö

Sjönära med båtplats
PRIS: 1 600 000 kr
3 ROK  BOAREA: 72 kvm
TOMT: 2 500 kvm
ADRESS: Storhagsvägen 2, Färingsö
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Enastående sjöställe med båthus och brygga
PRIS: 9 000 000 kr
7 ROK TOMT: 9 780 kvm (land och vatten)
ADRESS: Harholmsvägen 59, Kungsberga - Färentuna

Stor sjötomt med egen sandstrand
PRIS: 5 975 000 kr
5 ROK BOAREA: ca 103 kvm BIAREA: ca 90 kvm 
TOMT: 8 778 kvm
ADRESS: Björkviksvägen 50, Väntholmen - Färingsö

HAR DU VUNNIT 
i almanackslotteriet? 

Du som har nr 3249, 875, 3, 5297, 
1380 eller 2712 på din almanacka 
är välkommen till oss för att 
hämta din vinst!

Vill du ha en ny almanacka?
Ring oss så skickar vi en!
 
Nästa dragning: 23 augusti







 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

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

Med hjälp av domkrafter, hund-
rafemtioåriga stockar och ett 
stort kunnande pågår ett omfat-
tande, men varsamt restaure-
ringsarbete av en av kommu-
nens äldsta byggnader. Bit för bit 
återfår nu Sundby kvarn, även 
kallad Kajsa, något av sin forna 
spänst.

1748 hissades den första mjölsäcken 
upp till övre loftet på Sundby kvarn. 
Då sattes också vindflöjeln upp på 
toppen av kvarnen där den än idag 
vittnar om att det är ett mer än 260 
år gammalt kulturminne som tronar 
högst upp på kullen mitt i Sundby 
by på Färingsö.

– Det här är ett otroligt roligt 
projekt för alla oss som är inblan-
dade, säger Leif Lindén som är ar-
kitekten bakom restaureringspro-
jektet.

1928 lades verksamheten ner, 
men så sent som på 1950-talet sägs 
det att man har malt mjöl i kvarnen. 
Därefter har byggnaden stått orörd 
och det kraftfulla fundamentet som 
kvarnen vilar på har allt eftersom 
vittrat sönder. Vissa restaurerings-
arbeten har gjorts sedan kvarnen 
kom i kommunens ägo 1975, men 
fundamentet har blivit allt sämre 
och sämre.

– Vi har haft koll på kvarnen un-
der de senaste åren och för två år 
sedan tyckte vi att den hade rört sig 
och börjat luta, berättar Leif Lindén.

projekteringsarbetet 
med att förbereda för renoveringen. 
Leif Lindén gjorde tillsammans med 
kollegan Cecilia Boman en invente-
ring av kvarnen, både när det gäller 
historia och själva byggnaden. Att 
hitta virke som skulle vara tillräck-
ligt kraftigt för att kunna ersätta det 
gamla fundamentet var heller inte 
gjort i en handvändning.

– Till slut hittade vi furuvirke i 
Österfärnebo som var gammalt nog. 
Man kan räkna upp till 150 årsringar 
på de grövsta stockarna, berättar 
Mattias Rosberg från Lindhov Bygg, 
som tillsammans med sina kollegor 
sköter själva hantverket.

Att lyfta hela den 15- 20 ton tunga 
kvarnen och byta ut fundamentet 
var ett moment som planerades 
noga och genererade svettpärlor 
på en och annan läpp. Med hjälp 
av hydrauliska domkrafter lyftes 
kvarnen millimeter för millimeter, 
tills den hängde fritt 13 centimeter 

ovan sin gamla viloplats. Där vi-
lar den nu uppallad på en stålkon-
struktion, medan trästockarna byts 
ut till nya.

På den rangliga byggnadsställ-
ningen tar vi oss upp till själva 
kvarnen. Där inne är det dunkelt 
och det gäller att se var man sätter 
fötterna på det förrädiska golvet 
som är fyllt med hål. Plankorna 
i trappan är slitna där kraftfulla 
mjölnarfötter har stampat av för att 
lyfta mjölsäckar upp till kvarnlof-
tet för att malas på nytt. 

 öppnas väller 
ljuset in och en hisnande utsikt över 
Färingsö uppenbarar sig. Även om 
arbetsmiljön för en mjölnare måste 
ha varit slitsam så hade arbetsplat-
sen åtminstone en utsikt som slår 
det mesta.

Leif Lindén och Mattias Rosberg 
visar runt och berättar om alla de 
snillrika detaljerna. Kuggarna av trä 
behövde bytas ut med jämna mel-
lanrum och kunde då tas loss en och 
en. De tre ton tunga kvarnstenarna 
var 40 centimeter från början, men 
maldes ner till 10 centimeter och 
kasserades då. Hur de lyckades baxa 
upp nya är fortfarande en gåta. Yt-
terligare mekaniska finesser finns på 
utsidan.

– Vi tror att man har använt de 
kraftiga beslag som finns nedslag-
na i berget för att brassa kvarnen 
mot vinden, berättar Mattias Ros-
berg.

Alltså har man kunnat vrida hela 
kvarnen runt mittstolpen, för att på 
så sätt kunna utnyttja vinden maxi-
malt.

 torka ytter-
ligare innan det justeras och sedan 
tjäras för att bli väderbeständigt. 
Därefter ska det kläs in i trä likt det 
ursprungligen var. 

– Sedan är förhoppningen att 
vi även ska få restaurera vingarna. 
Därefter vore det ju fantastiskt att få 
prova om kvarnen fortfarande fung-
erar, säger Leif Lindén.

Så vitt det går att se vid en be-
siktning av maskineriet så finns det 
inget som talar för att det inte skulle 
fungera. Så vem vet, kanske är inte 
sista mjölet ännu malt i Sundby 
kvarn.

Sundby kvarn får nytt liv
24  reportaget | 

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 

Installera/ köpa 
server

Bläckstråle- eller 
laserskrivare? 

VI VET





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
Rea på Nå’t Nytt

25 % 
På vårens kläder och smycken 

(gäller ej high summer och nybeställningar)

50 % 
På alla tidigare säsongers kläder
Öppet tisdag-torsdag 14 - 18 eller avtala 
tid.  Semesterstängt 1 juli - 7 augusti

Nå´t  Nytt 
Granbacksvägen 13, Ekerö, 560 347 92 
www.green-house.com/evahill

Italienska Vanna Kårfors hade 
ett bra skådespelarjobb i Ber-
gamo då hon träffade Per-Ove 
Kårfors som var i Italien och 
medverkade på en teaterfesti-
val. Kärlek uppstod och Vanna 
lämnade teaterlivet i Italien för 
ett odlarliv på Mälaröarna.

Vanna Kårfors lagar en ljuvlig om-
elett med zucchini och lägger upp 
tomat, mozzarella och basilika i en 
vacker komposition. Hon berät-
tar intensivt och livfullt om sitt liv 
och hur hon kom till Sverige för 32 
år sedan. Hon har tre söner och till-
sammans med sin man driver hon 
odling i växthus av färska örter och 
olika sorters sallad i Nyckelby. Idag 
går det bra för familjen, men det 
ligger hårt arbete och uthållighet 
bakom.

– Det Sverige jag har upplevt är 

inte den trygghet man brukar tala 
om här. Per-Ove och jag hade ing-
enting, berättar Vanna.

De hade inga yrken. Vanna kunde 
inte spela teater när barnen var små, 
så den enda möjligheten att över-
leva blev av en slump odling. 

 annons om arrende i 
Rödsten på Mälaröarna där det hade 
varit en trädgårdsodling tidigare 
och flyttade dit.

– På den tiden fanns inte en del 
grönsaker och färska kryddor i Sve-
rige som jag var van vid. Jag hade 
behov av zucchini och prövade att 
odla det.

Därefter följde försök med basi-
lika och andra kryddväxter. De fick 
en del uppmärksamhet i media och 
Vanna skrev recept på zucchini-rät-
ter och pesto.

– Det var svårt i början men jag 

tog det som en sorts utmaning. Det 
är bara att göra.  Jag tittar inte på 
framtiden utan livet är här och nu. 
Vi skapade allt själva och tänkte inte 
ens på att söka bidrag. Skattemyn-
digheten blev fundersamma och 
tvekade över att vi kunde leva på så 
lite.

, presenter från Ita-
lien och hårt jobb knotade de på. I 
början hade de nästan inga redskap. 

I Vannas blick anar man ett la-
tinskt temperament och samtidigt 
ett förtröstansvärt lugn när hon be-
rättar.

– Ibland förstår jag inte hur vi or-
kade. Men jag är stolt och berättade 
aldrig för dem i Italien om det job-
biga. Jag beskrev istället allt som en 
idyll för att göra dem avundsjuka. 
Jag gjorde det så bra att jag nästan 
trodde på det själv. 

De kämpade på i 17 år i Rödsten 
där de byggde ett litet växthus. Med 
tiden räckte det inte till. Efterfrågan 
på kryddväxterna blev större och 
så småningom hittade de marken i 
Nyckelby som var överkomlig för 
deras ekonomi.

 dessa år var längtan till-
baka till teatern stark hos Vanna. 
När de utökade och odlingen bör-
jade gå bra, blev det Vannas roll att 
ha kontakt med media och att bjuda 
kunder på middagar.

– Det var mina föreställningar. Jag 
jobbade i växthusen tills vår äldsta 
son var runt nio år. Men sedan bör-
jade jag engagera mig i saker som 
jag var intresserad av som att spela 
teater. Jag kom i kontakt med Odin-
teatern och tog upp kontakten med 
min gamla grupp.

Det står knappast still i Vannas 

liv. Hon är fyllda 60 men har inte 
slagit av på takten. Hon skriver, må-
lar, dansar, spelar teater och passar 
barnbarnen. Teater är för Vanna en 
sorts livsstil.

– Jag intresserar mig för något 
ämne och dyker ner i det. Då kan 
det på ”serendipisätt” bli en före-
ställning utifrån det man hittar på 
vägen när man söker grunden och 
rötterna. För mig är själva vägen 
till föreställningen intressant. När 
man söker kommer det massor av 
nya idéer. Jag är inte intresserad av 
att bli känd. Jag är ingen diva, jag är 
en arbetare. Fast jag gillar att vara på 
scenen och att spela. 

 mycket om just seren-
dipitet. Det kan beskrivas som för-
mågan att ta tillvara upptäckter som 
man kommit över av en tillfällighet 
när man varit ute efter något annat.

– Det liknar mitt sätt att leva. Jag 
planerar inte utan forskar i olika 
ämnen som leder mig till olika sa-
ker av en slump om man så vill. Jag 
är intresserad av allt och jag är aldrig 
nöjd. Jag vill veta och prova. Så allt 
har varit intressant och det är det 
fortfarande. Fast det är lite jobbigt 
för jag hinner inte med allt.
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Här fi nns vi!

C

Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

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

www.malaroidedesign.se

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

Introduktionspris

25 %
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 31 augusti.

www.husmanhagberg.se

Helgö
Lantligt, lugnt och vackert beläget, genomgripande renoverat till bästa skick. Stilfullt inrett med påkostade materialval. Ljust
och trivsamt med öppen planlösning. 80+50 kvm. Grönskande tomt om 2.496 kvm med fri vy över öppet landskap. Vinterbonade
sidobyggnader på tomten. Kort gångavstånd till gemensam badplats vid Mälaren där möjlighet till båtplats finns. Vacker södervänd
tomt med vy mot öppet fält. Eftertraktat permanentboende i svensk sommar- och vinteridyll med naturen som granne och närhet till
buss. Utgångspris: 2.495.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.  Adress: Bergsrundan 27  Ekerö  08 - 560 304 22  

Ekerö Närlunda Gård
Välbelägen, barnvänligt längst in på återvändsgata. 
Hörntomt med gräns mot allmänning åt två håll. Äldre ytskikt.
3-4 sovrum. Tomt om 878 kvm. 120+34 kvm.
Utgångspris: 2.625.000 kr Adress: Johan Moviks Väg 19
Ekerö: 08-560 304 22  

Adelsö Skogstorp
Rogivande läge, gångavstånd till Mälaren, öppen spis.
58 kvm, möjligt permanentboende. Vacker tomt 4.001 kvm.
Gäststuga med 4 bäddar, eget kök. Gräns mot  skog och äng.
Acceptpris: 1.350.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.
Adress: Skogstorps Tomtväg 4  Ekerö: 08-560 304 22 

Ekerö Väsby
Gräns mot grönskande allmänning. Ca 300 kvm yta.
Barnvänligt läge på lugn återvändsgata. Välplanerad 5-6 sovr.
Stora ogenerade uteplatser, sol från morgon till kväll. Nära
skola, dagis samt buss. Utgångspris: 3.995.000 kr  Visas:
Ring för info. Adress: Skördev 6  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!

Ekerö Knalleborg
Välplanerat och välbeläget med tomt mot allmänning. 
Barnvänligt läge, baksidan i SV-läge o gräns till stor äng. Tre
sovr, möjlighet till flera. Ett mycket bra läge i området. Nära
skola/dagis, buss. 116+50 kvm. Visas: Vänligen ring för info.
Adress: Knalleborgsvägen 4C  Ekerö 08-560 304 22 

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



08-555 352 00

Välkomna till 

Helgen 3-4 juli
 

Ett fantastiskt gratisnöje för den 
trädgårdsintresserade.

I år är det 9 trädgårdar som öppnar sina
grindar för besökare.

Träffa likasinnade och hämta inspiration 
till den egna trädgården.

 
Hämta kartan på 

www.studieframjandet.se/ekero 
 eller hämta en på biblioteket

i Ekerö Centrum.
 

Samarbete med 
Västerorts 
Trädgårdssällskap
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– Jag känner mig inte som en 
konstnär, utan en vävare, sä-
ger Laila Eriksson.

Men för den som beskådar 
de vackra vävar hon själv de-
signat och vävt inför utställ-
ningen är det tydligt att ett 
stort mått av konstnärskap 
ligger bakom skapandet. Det 

är också det som är syftet 
med utställningen – att visa 
hantverkarna bakom konst-
verken.

Och det är främst som 
hantverkaren som genomför 
andras design som hon gjort 
sig ett namn i vävkretsar.

– Jag har vävt mycket för 
en konstnär som heter Anita 
Graffman. Jag har också vävt 
mattor för Svenskt tenn, 
svenska ambassader utom-
lands, riksdagsmännens 
övernattningslägenheter och 
många kända privatpersoner, 
berättar hon.

Allt som allt är det hund-
ratals mattor som har sitt 
ursprung i någon av alla de 

vävstolar som finns i villan 
på Munsö. Nu för tiden väver 
hon mest i den tre meter bre-
da, tryckluftsdrivna vävsto-
len som upptar ett helt rum 
på entréplanet. 

Där smäller det högt var 
gång bommen slår hårt för att 
trycka till, men det bekymrar 
inte Laila. Hörseln är intakt 
och hon har inga problem 
med att lyssna på radio under 
tiden hon arbetar.

I stora högar ligger linne-
tyg som hon färgat i rätt ny-
anser. De skärs sedan av ma-
ken Harald på en skärmaskin 
i källaren. Inga gamla trasor 
av uttjänta kläder här inte.

 utställning, 
som pågår mellan den 12 juni 
och den 22 augusti, har hon 
vävt flera stora vävar i varie-
rande färgställningar. Just 
nu håller en bred matta med 
namnet ”Provence” på att 
växa fram i vävstolen.

– Jag inspireras av allt möj-
ligt och ibland tar jag även 
hjälp av Harald med till ex-
empel färgval.

Intrycken som ligger till 
grund för de egna skapelser-
na kommer bland annat från 
resor och möten med män-
niskor. En av de mer minnes-
värda gjorde hon för ett par år 
sedan.

– Jag och Harald åkte till 

Ukraina 2007 och 2008 då jag 
fick i uppdrag att lära kvin-
nor där att väva för att ge dem 
möjlighet till yrkesarbete.

 om möten som 
gett minnen för livet. Tack-
samma kvinnor som helt 
plötsligt fått chans till egen 
försörjning och oförglömliga 
stunder hos svenskättling-
arna i den så kallade ”svensk-
byn”. Tre av de kvinnor hon 
undervisade har dessutom 
varit i Sverige och fått fort-
bildning hemma hos Laila 
och Harald.

På somrarna har Laila en li-
ten utställningslokal tillsam-
mans med några vävkollegor 
i den lokala vävföreningen. 
Den är inrymd i ett rum i 
byggnaden där hon och Ha-
rald drev champinjonodling 
på sjuttiotalet. Där kan man 
se exempel på mattor och vä-
var och även inspireras till att 
designa sin egen matta, som 
Laila sedan väver.

 varandra 
och vävstolen dunkar många 
timmar per dygn.

– Jag hinner bara inte väva 
något till oss själva. Jag är så 
trött på våra gamla mattor, 
säger hon med ett skratt.

– Vi har redan tidigare fått 
veta från regionbiblioteksni-
vå att vi har länets bästa skol-
biblioteksverksamhet och 
när nu Svensk biblioteksför-
ening pekar ut oss som enda 
vinnare, känner vi oss stärkta 
i att vi är på rätt väg, säger 
Lennart Lundblad, chef för 
Ekerö kultur.

 elva kommu-
nala skolor på Ekerö har be-
mannat skolbibliotek har 
uppmärksammats på olika 
håll, inte minst när Statens 
kulturråd konstaterade 2009 
att drygt en av tio skolelever 
i Sverige inte har tillgång till 
skolbibliotek i någon form. 
Ytterligare ett stort antal har 
ingen bemanning i sina skol-
bibliotek eller endast ett bok-
rum.

– Skolbiblioteken har stor 
betydelse för elevernas läs-
utveckling. Genom att stödja 
Ekerös skolbibliotekssats-
ning, där eleverna är delakti-
ga i utformningen av framti-
dens skolbibliotek, hoppas vi 

kunna förmedla erfarenheter 
till andra kommuner runt 
om i landet, sa Svensk bib-
lioteksförenings ordförande 
Inga Lundén i samband med 
att bidraget delades ut. 

 delar Svensk biblio-
teksförening ut 250 000 kro-
nor i utvecklingsbidrag för-
delat på två tillfällen. Denna 
gång väljer de endast en mot-
tagare av hela summan. Bi-
draget kommer att användas 
till fortbildning och vidare-
utveckling av skolbiblioteks-
verksamheten.

– Vi vill dels lära oss mer 
om de så kallade medierna. 
Alltså det som handlar om 
kommunikation och lärande 
och som inte är böcker. Dess-
utom vill vi bli bättre på att 
utnyttja de webverktyg som 
finns tillgängliga redan idag. 
Men framförallt vill vi arbeta 
för att ytterligare integrera 
skolbiblioteken i skolans öv-
riga verksamheter, berättar 
Cecilia Bengtsson, skolbib-
liotekssamordnare för Ekerö 
kommun.

– Vi har befunnit oss om-
bord på ett skolbibliotekståg 
under en längre tid, men nu 
har vi verkligen börjat få upp 
farten, fortsätter hon.

ROSENHILLS TRÄDGÅRD
–  Ekerös bästa häng  –

 God Mat 
Hembakat  och Hängmattor

Eko och Reko 

Nyckelbyvägen 22,  tisd- sönd 11-17
 www.rosenhill.nu

 
 Välkomna  önskar Lars och Mille!

ÖPPET
Må-fr kl 12-22, lö kl 12-22, sö kl 12-21

GRILLKVÄLL 
vid Mälarens strand, tisdagar 22/6-17/8
Restaurangen serverar à la carte 12-17 

Grillning kl 18-21, boka bord i tid!

PUBAFTON 
fredagar 2/7-13/8 kl 21-01  

(åldersgräns 20 år)
Se www.rastaholm.nu för mer info

Lördagarna 19/6 & 7/8 serveras reducerad 
meny i puben.

 
9/8 - 29/8

Vardagar  kl 17-22
Lördagar   kl 12-22
Söndagar  kl 12-21

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

Tel 560 230 70
 www.rastaholm.nu



Det nya badhuset i Träkvista
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Ett badhus har under många år varit efterlängtat i Ekerö kommun. Beslutet är fattat av Kommunfullmäktige och 
upphandling av en entreprenör pågår för fullt och beräknas avslutas årsskiftet 2010/2011. Därefter ska  
Kommunfullmäktige godkänna avtalet med entreprenören. Så här ser tidplanen för genomförandet ut i nuläget:

Ht 2009-  Kommunfullmäktige beslutade att ett badhus ska byggas i Ekerö 
   kommun, det ska placeras vid Träkvistavallen och en privat 
   entreprenör ska bygga och driva badhuset i avtal med Ekerö 
   kommun.

Vt/Ht 2010 –  Upphandling av entreprenör.

Ht 2010/ Vt 2011 - Kommunfullmäktige ska godkänna avtalet med vald/valda 
   leverantörer efter avslutad upphandling.

Vt 2011 -  Byggprojektets preliminära byggstart.

2012 -  Badhusets preliminära invigning. 
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Så här hittar du till oss!

ÖPPET: Mån-fre 10-18, tors 10-19, lör 10-14 Tel 560 250 20. Skå Kyrkby 179 75 SKÅ  l www.spannfod.se
Lördagsstängt fr.o.m. midsommar t.o.m 14 aug. Semesterstängt v 29 + 30 (17-31 juli). Glad Sommar!

Välkommen till 
oss i Skå kyrkby
Mälarö Djur & Fritid och Mälarö Jakt
Din och dina husdjurs butik på Mälaröarna
Hos oss finner du ett heltäckande fodersortiment
för dina husdjur och ett brett utbud av tillbehör
l Fritidskläder och ryttartillbehör
l Allt för hästen – foder och tillbehör. Även hö, halm, spån, stallartiklar och stängsel
l Foder och lantbruk för höns och får
l För jägaren finns allt för jakt, även vapen och ammunition  
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8 tors 10 19



  

Servicemontör
Vi söker dig som bor i Ekerö kommun och
önskar ett intressant arbete samt vill arbeta i
ett litet företag med trivsamma arbetskamrater,
är du intresserad kontakta oss.

Vi söker dig som har ett tekniskt intresse
och vill arbeta med installationer och service
på värmepumpar mm.
Du behöver körkort och gärna teknisk erfa-
renhet
Arbetet är självständigt och kräver att du
är ansvarsfull och noggrann, tar egna initia-
tiv och kan planera arbete samt är positiv.
Inneklimats filosofi är att arbeta med
kunden i centrum.
Du ingår i en arbetsgrupp tillsammans med
andra kompetenta tekniker.
Du bör ha erfarenhet av, eller intresse av,
att lära dig allt om värmepumpar och vvs-
teknik.

Kontakta SveinErik på: 
sveinerik@inneklimat.se   
eller nedanstående alternativ

Inneklimat service ab                   
Tel 560 248 00   

www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå

Samråd för detaljplan 
Tappström 3:1 m fl, 
(dnr 2006.20.214)

Ekerö kommun arbetar fram detaljplan för 
att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av 
fastigheterna Tappström 3:1, Tappström 
2:1 och Ekebyhov 1:234. Området är belä-
get i Tappström på Ekerö. 
 
Detaljplanen är på remiss 10 juni 
till 6 augusti 2010. Handlingar finns på 
Stadsarkitektkontorets expedition, kom-
munhuset, Tappströmsvägen 2, öppet 
vardagar kl 9-12, på biblioteket i Ekerö 
centrum samt på kommunens hemsida, 
www.ekero.se/detaljplaner
 
Samrådsmöte kommer att hållas i Erski-
nesalen, i Ekerö Centrum, tisdagen den 
22 juni, kl 18.30, välkomna!
 
Skriftliga synpunkter ska senast 6 augusti 
2010 ha kommit in till: Ekerö kommun, 
Stadsarkitektkontoret, Box 205, 178 23 
Ekerö. Synpunkter kan även skickas med 
e-post till stadsarkitektkontoret@ekero.se
 
Upplysningar: 
planarkitekt Johanna Wulff 
tel 08-560 391 39 
växel 08-560 391 00

Samråd för detaljplan del 
av fastigheten Adelsö-Sättra 
3:1 (Sättra Gård) 
(dnr 2004.28.214)

Ekerö kommun arbetar fram detaljplan 
för att möjliggöra 12 nya tomter på del av 
fastigheten Adelsö-Sättra 3:1.
 
Strandskyddet avses upphävas inom en del 
av fastigheten Adelsö-Sättra 3:1.
 
Området är beläget på nordvästra Adelsö. 
 
Detaljplanen är på remiss 15 juni 
till 6 augusti 2010. Handlingar finns på 
Stadsarkitektkontorets expedition, kom-
munhuset, Tappströmsvägen 2, öppet 
vardagar kl 9-12, på biblioteket i Ekerö 
centrum samt på kommunens hemsida, 
www.ekero.se/detaljplaner
 
Samrådsmöte kommer att hållas på Sättra 
Gård, Adelsö, onsdagen den 23 juni kl 
18.30, välkomna!
 
Skriftliga synpunkter ska senast 6 augusti 
2010 ha kommit in till: Ekerö kommun, 
Stadsarkitektkontoret, Box 205, 178 23 
Ekerö. Synpunkter kan även skickas med 
e-post till stadsarkitektkontoret@ekero.se
 
Upplysningar: planarkitekt Johanna Wulff 
tel 08-560 391 39
växel 08-560 391 00
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Birka vintern år 830 är plat-
sen för ett händelserikt dra-
ma med starka känslor och 
laddade konflikter. I snö-
storm möter en vikingakvin-
na Ansgar som fastar och ber 
i sin riskoja.

Med sina tårar vill han 
smälta ner isen i sitt ”eget 
och andras olyckliga hjärta”. 
Varje dag ägnade han sig åt 
”gråtmeditation”, en form 
av självterapi  som var vanlig 
i den tidiga kristendomen.  I 
pjäsen gestaltas också den 
dramatiska utrensningen av 
kristna  på 830-talets Birka. 
Vikingakvinnan åkallar i en 
rit de idag bortglömda gu-
dinnor som gav poetisk lys-
kraft åt nordisk mytologi. 

– I nordiska mytologin 
fanns inte bara Oden och Tor 
och de som dricker mjöd hela 
tiden och är allmänt macho, 
utan från början fanns det 
mycket kvinnliga väsen och 
gudinnor. Bland annat gu-
dinnan Skade och Ran som 
har en enorm poesi över sig. 
Men de här kvinnliga figu-
rerna har som i som många 
andra fall, försvunnit. Jag vill 

plocka fram dem så att det 
inte blir så primitivt, säger 
Beryl Kornhill som står för 
manus, regi och spelar rollen 
som Birkakvinnan.

I rollen som Ansgar ser 
vi Carsten Gram som också 
spelar rytminstrument. På 
cembalo Carina Einarson.

Föreställningen spelas i Ans-
garskapellet som byggdes till 
hundraårsjubileet av resning-
en Ansgarsmonumentet och 
1100-årsminnet av Ansgars 
ankomst till Birka. Kapellet 
invigdes 1930.
– Om jag fick önska så skulle 
jag spela där för resten av 

mitt liv. Det är magiskt och 
besläktat med den här pjäsen. 
Bilderna på väggarna stäm-
mer överens med våra scener, 
berättar Beryl Kornhill.
Föreställningen pelas även i 
augusti och till hösten.

Tävlingen blev oerhört väl 
mottagen och över 2300 
fotografer deltog från 70 
olika länder förra året. I år 
var det omkring 3000 foto-
grafer från 68 olika länder. 

Fototävlingen The PGB 
Photo Award är resultatet 
av Jonas Lembergs tankar 
kring hur han skulle kunna 
jobba med ett projekt som 
både hyllar fotografen, som 
många gånger offrar sitt liv 
för att visa orättvisor runt 
om i världen, och samtidigt 
ge tillbaka till de människor 
som avporträtteras.

Efter premiärårets succé 
med tävlingen kommer nu 
för andra året en bok med de 
bästa bilderna från året som 
gått: The PGB Photo Book 2.

Här återges några av 
världens bästa fotografers 
prisbelönta bilder inom 
nyheter, sport och natur. I år 
innehåller boken dessutom 
24 sidor kalendarium där 
de mest dramatiska händel-
serna från 2009 har samlats. 
Välgörenhet är en viktig del 
för den världsomspännande 
tävlingen som har blivit ett 

sätt för de deltagande foto-
graferna att ge tillbaka till 
människorna de skildrar i 
sina bilder. De allra bästa av 
de prisbelönta bilderna finns 
nu samlade i The PGB Photo 
Book 2 – en inspirationskälla 
för alla som är intresserade 
av foto. 
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– Nu är skogen oantändbar. 
Det är så surt i terrängen att 
det inte skulle ta futt även 
om man sprutade på bensin, 
säger brandchef Per-Åke 
Sandberg apropå de stora 
regnmängderna som vissa 
dagar kommer upp i 40 mil-
limeter.

”Många har regnmätare 
men har hunnit bli så lik-
giltiga inför siffrorna att de 
oftast tömmer dem utan att 
läsa av” skriver Mälaröarnas 
Nyheter och uttrycker oro 
för att skörden är i fara om 
inte regnandet avtar.

med yt-
terligare bekymmer. Under 
ett våldsamt åskväder slår 
blixten ner i en 800 år gam-
mal ek på Gällstaö. ”Bar-
ken fullkomligt skalades 
av trädets ena sida och 
slungades i småstycken 
bortåt 100 meter. Mindre 
barkbitar for som kulor och 
krossade tre stora, dubbla 
perspektivfönster i dis-
ponent Thure Johanssons 
sommarbostad.” Disponent 

Johanssons maka, som 
befann sig i dörröppningen 
då blixten slog ner, träffades 
av ett barkstycke på höften 
och drabbades dessutom av 
chock.

 uttalar sig 
om den otäcka upplevelsen:

– Jag har aldrig någonsin 
varit med om någon så kraf-
tig åsksmäll. Blixtnedslaget i 
den stora eken följdes liksom 
av en tryckvåg. Vi uppehöll 
oss allesammans i storstugan 
och mina barnbarn blev så 
uppskrämda att skräcken satt 
i hela dagen, säger han.

En yngling som arbe-
tade med att plåtskydda ett 
sommarstugetak i närheten 
kastades också tre meter av 
tryckvågen.

Expertisen är oenig om 
huruvida eken, som är Mä-
laröarnas näst äldsta efter 
en annan Gällstaöek, kom-
mer att överleva blixtned-
slaget. Det vore intressant 
att veta om någon läsare 
känner till om den drabbade 
eken återhämtade sig efter 
händelsen.

också om 
midsommarfirande i Mälar-
öarnas Nyheter för femtio 
år sedan. Bland annat ut-
lovas landets mest väldof-

tande midsommarstång i 
Färentuna. Den kommer 
att ”viras och siras av flinka 
händer ur Färentuna-Hil-
leshögs hembygdsförening. 
Dans på logen är en annan 
attraktion som väl måste 
anses som en sällsynthet 
så nära storstaden.” Stora 
skaror från när och fjärran 
brukar enligt uppgift samlas 
och vanligtvis nöjer man 
sig inte bara med att plocka 
ängarnas blommor utan 
länsar också trädgårdarnas 
rabatter, vilket brukar re-
sulterar i en ”fasligt grann” 
midsommarstång.

att läsa att 
ett antal inbrott som skett i 
Liljedalsområdet på Ekerö 
klarats upp. Det visade sig 
att de skyldiga var barn som 
tagit sig över från Svartsjö-
landet i stulna roddbåtar. 

Inbrotten i sommarstugor 
fortsätter dock även efter att 
tjuvarna gripits. En tom stu-
ga på Väntholmen får oön-
skat besök en natt och med 
tanke på att tjuvarna främst 
ägnade sig åt att dricka upp 
den sprit som fanns i skaf-
feriet får vi hoppas att det var 
äldre brottslingar som var i 
farten denna gång.

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

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

Nu på Ekerö: Roger Sjögren 070-717 79 49



Nu har du chans till extra utdelning – 
arbeta som tidningsbud i sommar! 

Premo söker tidningsbud för utdelning av 
tidningar till kunder i Stockholms län. Vi 
söker dig som tycker om att arbeta fysiskt 
och vill arbeta på natten. Tjänster utanför 

innerstaden kräver tillgång till körkort och 
bil. Eftersom arbetet sker på natten krävs 
det att du är 18 år. Gå in på vår hemsida 

www.premo.se för att ansöka eller läsa mer 
om arbetet. Har du frågor är du välkommen 

att kontakta personalavdelningen 
på tel. 08-632 45 45.

Vi ger dig utdelning.

sommarledig?

Premo (Pressens morgontjänst) ansvarar för distributionen av alla 
prenumererade morgontidningar i Storstockholm.

Skå IK – Klubben för stora och små! Skå IK är Färingsös egen idrottsklubb och 
vi har idag en bred verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Skå IK bildades 
1934. Idag består klubben av ca 2000 medlemmar varav 1400 utövare inom 7 
olika sektioner.

Ekonom/administratör till SKÅ IK och Bygdegård 
Vi erbjuder ett utåtriktat arbete i en solid idrottsorganisation.
Rollen medför ett omfattande och självständigt ansvar rörande klubbens 
bokslut, budget, medlemskontakter och medlemsservice.

Arbetsuppgifter 
• löpande bokföring
• bokslut och med vad allt där hör till
• sammanställning rapporter
• administration
• medlemsregister/inbetalning av medlemsavgifter & aktiviteter
• delaktig i förbättring rörande inrapportering från sektioner
• lönehantering 
• skattedeklaration

Egenskaper: strukturerad, ordningsam, social och serviceminded

Bakgrund: Du bör ha arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet, minst 
5 år. Ekonomiutbildning, minst på gymnasienivå är ett krav. Ekonomisk 
högskoleutbildning är önskvärt. Du bör ha arbetat med personalfrågor, så-
som lönehantering och avtalsfrågor. Om du har erfarenhet av tidigare arbete 
inom idrottsrörelsen är det meriterande. Då tjänsten till viss del innebär 
rutinbetonande arbetsuppgifter är det viktigt att du trivs med detta.

Arbetstid: 50 %
Tillträde: 2010-09-01 eller efter överenskommelse
Arbetsplats: Allhallen, Skå Ekerö
Dataprogram: Vi arbetar för närvarande i FDT och Hogia

Välkommen med din ansökan inkl löneanspråk till lenasoder@yahoo.com 
där också frågor kan ställas alternativt ring 070-5409612. 
Sista ansökningsdag 2010-07-15.

SKÅ IK   Allhallen  179 75 Skå      www.skaik.se
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folktandvardenstockholm.se

Folktandvården Ekerö 
Tegelbruksvägen 1 B
08-123 152 85
atv.ekero@ftv.sll.se

OBS!
Semesteröppet!
Vi hoppas att du får en skön sommar och en
avkopplande semester. Vi har öppet hela
sommaren om du behöver oss.

Annars ses vi väl efter sommaren, eller hur?
Ha det så skönt!

Just nu pratar alla om jobben. Men har du tänkt på var jobb kommer ifrån? 

 Allt börjar med en idé. En liten dröm som måste ges en chans för att växa.  

Så var det på ditt jobb, och så var det i världens största företag.

 I Sverige finns det massor av sådana idéer. Städare, kockar och djurskötare 

som vill göra saker på sitt eget sätt. Forskare som bär på fröet till ny miljöteknik 

som kan bli genombrottet för elbilen och rädda klimatet.

 Det är de idéerna som kan få Sverige att växa. 

 Därför har vi i Centerpartiet också idéer. Sänkta arbetsgivaravgifter till  

exempel. Mikrolån till unga som vill starta eget. RIT-avdrag för IT-tjänster  

i hemmet – och självklart fortsatt RUT-avdrag.

 Nästa gång du hör någon prata om jobbpolitik, bry dig inte om de stora  

orden. Tänk istället på de små drömmarna. De som kan bli stora och starka  

och skapa massor av jobb, bara de får en chans.

 Den chansen håller du i handen den 19 september.

Din lokala
musik-
affär!



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 15 augusti

kl 14.00-17.00

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!

Midsommar i Parken 
25/6 kl 19.00-24.00
Vi bjuder på traditionellt firande 
med skjutbana, porslinskrossning, 
lotteri m.m. 

Tottes spelar på dansbanan

Alla är hjärligt välkomna!
www.olstafolkpark.se
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Bygg för människor – inte för bussar! 
Mälaröarna är populära och allt 
fler vill flytta till vår kommun. 
Många av dem som flyt-
tar ut till Ekerö söker något 
som man inte hittar i vanliga 
Stockholmsförorter. När jag 
frågar kommuninnevånare varför 
de bor här, eller valt att flytta till 
Ekerö kommun är det många som 
svarar: ”En närhet till naturen, 
en känsla av att bo på landet men 
samtidigt nära den stora staden.” 

Att Ekerö kommun är populärt är 
självklart positivt, men det ställer 
stora krav på oss som formar kom-
munens framtid. Då är det viktigt att 
värna om kommunens kvaliteter. 
Vid senaste sammanträdet i Ekerö 
kommunfullmäktige argumenterade 
Eva Külper (MP) för en tätare bebyg-

gelse än den nuvarande. Som jag 
uppfattade hennes argumentation 
var tätare bebyggelse, även i Ekerö 
centrum och Tappsundsområdet, 
en förutsättning för en god kollek-
tivtrafik. 

Mycket kan sägas om kollektivtra-
fiken i Ekerö kommuns yttre kom-
mundelar. Men just i Ekerö centrum 
är väl bristen på kollektivtrafik inte 
det stora problemet. Däremot finns 
det en stor brist på parkeringsplatser 
för bilar. Den tillkommande bebyg-
gelsen ska väl inte vara tätare än den 
nuvarande – då bygger man ju bara 
ännu värre problem än de som redan 
finns. 

Det är lätt att få intrycket att Eva 
Külper vill bygga ett förortscen-
trum. Varför ska vi göra det? Om 
man vill bo nära ett förortscen-

trum finns det flera att välja på i 
Stockholmsområdet. Att bygga 
ytterligare ett stort förortscentrum 
tillför inte något positivt till vare 
sig Stockholmsregionen eller Ekerö 
kommun. Däremot vet vi alla vilka 
problem som finns i många förorts-
centrum. 

MÄLARÖARNA HAR kvaliteter 
som blir mer och mer ovanliga i 
Stockholmsområdet  –  en bebyg-
gelse som är anpassad till, och för det 
mesta på ett naturligt sätt smälter in 
i landskapsbilden. Det här är något 
att värna om, och bygga vidare på. 
Det är också tydligt i kommunens 
översiktsplan. Tätortsbandet från 
östra Ekerö till Stenhamra är avsett 
för framtida expansion med Ekerö, 
Stenhamra och Träkvista centrum 

med bostäder, näringsliv och akti-
viteter. Det är nödvändigt för en 
levande kommun. Men det får inte 
bli på bekostnad av Ekerös karaktär. 
Jag tror att det finns ett stort stöd hos 
Ekeröborna för moderaternas och 
alliansens linje: att behålla det lant-
liga, lägre byggnader och mindre och 
trivsamma centra. 

Genom att låta Kulturens övärld 
fortsätta att vara en levande kultur-
bygd, där tillkommande bebyggelse 
tar hänsyn till omgivningen, kan vi 
behålla karaktären av ”på landet – 
nära stan”. Vi ska bygga för männis-
kor, inte för bussar. 

På det viset kan Ekerö kommun 
fortsätta att expandera, och samtidigt 
ta till vara Mälaröarnas kvaliteter. 

Skyltarna med ”privat bad-
plats” i Båtsviken har nu 
tagits bort. Det betyder att 
alla som vill ta sig ett dopp 
i ”Elsas vik” är välkomna 
att göra det även i fortsätt-
ningen. Att skyltarna kom 
dit berodde på missbruk av 
allemansrätten, något som 
var och en som badar har att 
beakta. De smala vägarna 
medger ej bilparkering, privat 
åkermark är ej till för parke-
ring av motorfordon, ej heller 
naturen i närheten av badet. 
Och, naturligtvis, vi ser till 
att vi inte lämnar en skräpig 
badplats efter oss när vi ger 
oss iväg. Så ”lycka till med 
härliga sommardopp” vare 
sig de sker i Elsas vik eller vid 
de få andra bra naturliga bad-
platserna på Adelsö.

¢¢¢¢ 
Den sophämtare som trafike-
rar mitt område fick för en tid 
sedan för sig att fastighetsä-
garna ska dra fram sopkärlen 
till gatan. Jag kontaktade då 
Mats Eriksson på tekniska 
kontoret. Först hjälpte han 
till med att reda ut vad avtalet 
med entreprenören säger, 
nämligen att de ska hämta 
sopkärlet upp till tio meter 
från där sopbilen stannar, bara 
det inte är snö eller is i vägen. 
Sedan kontaktade han sop-
åkaren. Det var en del turer, 
men till slut lyckades Mats 
att få sopåkaren att förstå vad 
som gäller.

¢¢¢¢ 
Resta, kommunens sopen-
treprenör har vänt sig till 
Arbetsmiljöverket för att 
slippa hämta sopor i ett antal 
“trånga” bostadsområden. Ett 
förhållande som inte på något 
sätt borde vara okänt för 
entreprenören när anbudet 
lämnades. Arbetsmiljöverket 
har helt gått på entreprenö-
rens begäran. På vilka grunder 
vet man inte. Det måste vara 
ett himmelrike att vara sopå-
kare i Ekerö mot i innerstan 
där sophämtningen fortgår år 

efter år från trånga utrymmen 
och nivåskillnader som vi inte 
ens kan föreställa oss i våra 
områden. Och än värre, kom-
munen, läs tekniska kontoret, 
som är ansvarig för sophan-
teringen, lägger sig platt för 
Arbetsmiljöverket och i en 
skrivelse till oss fastighetsä-
gare föreslås ett antal åtgärder 
som inte är realistiska. Man 
borde kunna kräva av ledande 
tjänstemän inom kom-
munen att känna till lagen 
om samfällighetsföreningar 
att man inte kan pådyvla en 
samfällighetsförening ansvar 
för annat än det som den 
en gång grundades för. Har 
tekniska kontoret diskuterat 
problemet med socialkonto-
ret om extra resurser för de 
som av ålder eller sjukdom 
inte kan dra sina soptunnor 
till uppsamlingsplatserna? 
Och vem städar på platsen? I 
vintras såg det tidvis ut som 
en svinstia efter hämtningen, 
då vi på grund av snön drog 
ut tunnorna. Men tanke på 
artikeln i MN den 24 maj 
angående hyran på en halv 
miljon kronor om året för 
en tom lokal i kanske tre år 
så undrar man hur många 
tjänstemän som orsakar kom-
muninnevånarna utgifter 
som man inte har någon som 
helst nytta av. Och vad säger 
politikerna? Så till sist, när en 

ny upphandling av sophan-
teringen ska ske, ställ krav på 
sopentreprenören att anpassa 
fordonsparken efter rådande 
förhållanden. Det är ändå 
kommunen som är ansvarig 
för sophanteringen och även 
för att våra bostadsområden 
ser ut som de gör. 

¢¢¢¢ 
Till ”Nöjd  fastighetsägare”: 
Vi gör vad vi kan för att lösa 
de oklarheter och bekymmer 
som dyker upp i samband 
med avfallshanteringen. 
Glädjande att vår hjälp till fas-
tighetsägare uppskattas.

Till ”sopmaja”: Regeringen 
har gett Arbetsmiljöverket i 
uppdrag att skärpa tillsynen 
för trafikrelaterade arbeten 
med hög olycksrisk, där bland 
annat sophämtning tillhör 
högriskgruppen. Förbud mot 
sophämtning i trånga bostads-
områden är på intet sätt något 
unikt för Ekerö kommun. 
Exempelvis behövde 2 000 
fastighetsägare i Järfälla 
kommun år 2007 dra fram 
sina soptunnor till parkeringar 
efter att Arbetsmiljöverket 
förbjudit tidigare sophämt-
ning. I centrala delar av Stock-
holm, som kännetecknas av 
trånga utrymmen och stora 

nivåskillnader, har sopsugar 
installerats efter förbud mot 
tidigare sophämtning.  I Ekerö 
kommuns fall har skydds-
ombudet på företaget Resta, 
kommunens sopentreprenör, 
vänt sig till Arbetsmiljöverket 
för att sopåkarnas arbetsmiljö 
bedömts som undermålig. 
Efter inspektion på plats över-
väger nu Arbetsmiljöverket 
att förbjuda sopbilen att hämta 
kärl inne i områdena. Ett 
sådant förbud leder till föränd-
rad sophämtning.

Kommunen är medveten 
om att den inte kan påtvinga 
samfällighetsföreningar att ta 
ansvar för sophämtningen. 
Däremot ser kommunen att 
nya samfällighetsföreningar 
eller gemensamhetsanlägg-
ningar kan vara de effektiva 
lösningar som krävs för 
framtidens sophantering. Vad 
gäller kommunens ersättning 
till entreprenören för sop-
hämtning, får entreprenören 
betalt för de kärl som hämtas. 
Ersättningen till Resta, likt 
kostnaden för en samfällighet, 
är lägre än de för individuell 
hämtning. Vad gäller sma-
lare och kortare fordon för 
sophämtning uppfyller inte 
heller de Arbetsmiljöverkets 
krav för hämtning i de berörda 
områdena. 

De kommuninvånare som 
av synnerliga hälsoskäl inte 

kan lämna sin soppåse på 
anvisad plats, har sannolikt 
redan idag hjälp av hemtjänst 
för hembärning av matkas-
sen. Om en person inte kan 
ta hand om sina egna sopor, 
får personen vända sig till 
socialkontoret. Enligt nuva-
rande avtal mellan Ekerö 
kommun och Resta framgår 
att entreprenören ska följa 
myndigheters utfärdade 
bestämmelser som äger till-
lämpning på entreprenörens 
verksamhet. I avtalet med 
entreprenören Ragn-Sells 
som kommer att hämta hus-
hållsavfallet i Ekerö kommun 
fr.o.m. 1 april 2010 framgår att 
entreprenören ska bedriva ett 
arbetsmiljöarbete i enlighet 
med Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Kommunen stäl-
ler med andra ord krav på att 
nuvarande och framtida sop-
hämtning ska ske i enlighet 
med rådande lagstiftning. 

Avslutningsvis bör 
poängteras att det är Arbets-
miljöverket som beslutar om 
eventuellt förbud mot Restas 
sophämtning i områdena. 
Kommunen och dess med-
borgare får rätta sig efter de 
lagar och förordningar som 
finns, oavsett hur osmidiga de 
må vara. 

ty
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Utan framåt!Inte 
vänster

Inte 
höger

en ökad satsning på kultur & fritid.  Här ger varje investerad krona mångfalt tillbaka.

en modern skola med ökad lärartäthet och mindre barngrupper. 
Alla barn ska känna sig trygga i sin skola – Ekerö ska vara en bra kommun att växa upp i. 

skapa en trygg ålderdom för ekeröborna med möjlighet att välja att bo kvar hemma 
eller i trygghetsboende. Fler platser i särskilt boende måste skapas.   

visa att vi verkligen är en ekokommun.  Allt  nns att vinna på en 
långsiktig och hållbar miljöpolitik.

bostäder som inkluderar alla samhällsgrupper. Ekerö har goda förutsättningar att 
bygga  er småhus och  erbostadshus. 

utökad demokratisering och större medborgarin  ytande. Medborgardialog, 
medborgarpaneler och medborgarmotioner är några exempel på verktyg för detta. 

Ekerö behöver

www.öpartiet.se
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Visst vet vi att vår hembygds-
gård på Färingsö är väldigt 
trevlig och uppskattad, men 
det finns besök, som vi klarar 
oss utan. Härom veckan hade 
vi ett sådant besök. Vår gamla 
fina kvarnsten hade använts 
som eldningsplats och den 
stora stenen var i fyra delar! 
Hålet i mitten hade fyllts 
med ved, men elden hade 
inte lyckats sprida sig. Allt på 
gården är mycket eldfängt. 
Stenen har i många år använts 
som bord, dessförinnan hade 
den varit hel i flera hundra år.

Färingsö hembygdsgård är 
en gammal kulturplats bestå-
ende av gamla hus och bodar, 
inventarier, jordbruksmaski-
ner, vagnar och samlingar i 
magasin och på logen. Till stor 
del ovärderliga saker. Vi som 
jobbar på gården tar mycket 
av vår fritid. Vi spikar, målar, 
rensar, klipper gräs och städar 
för att det ska vara fint. Och då 
blir vi så förtvivlade över att 
vår hembygdsgård förstörs!

Välkomna att komma till 
oss på Färingsö hembygds-
gård. Gå bland de gamla hu- 
sen, sup in atmosfären och 
njut av lugnet och ron. Men 
elda inte, skräpa inte ner och 
framför allt: ha inte sönder 
något på gården! Det går inte 
bara att köpa nytt och ersätta.

Jag vill i och med detta skriva 
ett par hedrande ord till 
dessa tappra veteraner på 
Mälaröbuss. Denna känsla 
förmedlas då man känner 
igen förarna, då kontinuiteten 
skapar en känsla av trygghet, 
däremot är det då också vitalt 
att alla förare kör på ett tryggt 
och säkert sätt. Ett tryggt och 
säkert sätt behöver inte vara 
ett långsamt sätt, utan snarare 
ett självsäkert sätt, det vill 
säga någon som vet var han/
hon har bussens kanter och 

var bussen är placerad i körba-
nan trots att det inte alltid är 
många centimeter att spela på 
ute på öarna. Det är i dessa till-
fällen som det märks om det 
är en ny och osäker förare eller 
en som kört på öarnas i många 
år.  Förr i tiden, kanske 15-20 
år sedan, brukade man skämta 
lite med föraren på bussen då 
man hamnade bakom någon 
snigelkörande bilist i gamla 
Wallenbergsallén, ”att det 
säkert är en turist från fast-
landet...” För de som bor på 

öarnas kände till kurvorna och 
fick på så vis en säkrare körstil, 
och desto högre hastighet.

Detta problem erfar jag 
inte är detsamma med den 
kvarvarande elit av förare från 
det gamla gardet, som har en 
15-20 år på Mälaröarna, det 
vill säga då jag var desto yngre. 
De mer rutinerade förarna har 
en mer säker och trygg körstil 
oavsett hastighet. Körstilen 
är mjuk och snabb, men inte 
hackig vid start och stopp.  Jag 
personligen blir rörd efter att 

ha varit borta i många år från 
öarna och när man kommer 
tillbaka få träffa bekanta 
ansikten som kör bussen. 
Och till och med minns en 
med namn. Dessa förare med 
denna gedigna erfarenhet bör 
behandlas som den skatt de 
är i sammanhanget. Jag borde 
veta för jag uppskattar verkli-
gen att de är kvar, då jag pend-
lat till och från grundskola och 
högstadiet såväl som gymna-
sium samt arbetsmarknads-
politiska åtgärder och arbete 

innan jag flyttade från öarna 
in till stan.  Ni är och kommer 
förbli ett av många uppskat-
tade barndomsminnen i mitt 
liv och definitivt i många 
andra öbors liv också. Jag 
nämner inga namn, men ni 
vet vilka, kanske ett 15-tal, 
ni är heltidare, deltidare och 
behovare... Tack för att ni fun-
nits, finns och kommer att 
finnas, i alla fall en stund till!

Morgonen den 9 maj larmade 
Ture nattpatrullen. De åkte 
över och såg att huset brann 
och återvände till Ekerö. Var-
för ringer man inte oss på en 
gång? Nu blev vi väckta kl 6.05 
av vår granne, mitt i scena-
riot. Det vi undrar är: hade vi 
kunnat rädda Ture om nattpa-
trullen ringt oss eller 112 direkt 
från Stenhamra, när de hörde 
att det sprakade i luren? Vilket 
klockslag larmade Ture?  
Hur lång tid gick till spillo? 
Vi har nu väntat i en månad 
på besked från kommunen. 
Förstår man inte att ju längre 
tiden går, desto mer undrar 
vi vad som hänt. Finns där 
något att dölja? Frustrationen 
och negativiteten stiger. Vilka 
instruktioner har patrullen? 

¢¢¢¢ 

Den 9 maj omkom Ture 
i en brand i sin bostad på 
Adelsö. Det är en tragedi 
och Ekerö kommuns tankar 
går till de anhöriga. Vi 
förstår att Olle och Ingrid 
har många frågor om vad 
som kunde ha gjorts. Det 
har tagit tid innan ni fått 
svar, men det beror på att vi 
har behövt tid för att sam-
manställa all information 
om incidenten. De rutiner 
som personalen har angå-
ende trygghetslarmet är att 
ta emot larm och rycka ut. 
Om ingen kontakt fås över 
trygghetstelefonen med 
brukaren åker personalen 
direkt till den som larmat 
och under tiden som de 

åker, ringer de till brukaren 
åter igen för att få kontakt. 
En bedömning görs av situ-
ationen hemma hos bruka-
ren och vid osäkerhet ringer 
de till ASIH (medicinskt 
ansvariga på kväll och natt) 
för vägledning. De kan då 
avgöra, antingen per telefon 
eller efter att de kommer 
till platsen, om behov före-
ligger för en inskickning 
till sjukhus. Vid dödsfall 
i hemmet kontaktar per-
sonalen ASIH samt polis. 
Personalen måste genast 
avlägsna sig från bostaden. 
De väntar utanför tills polis, 
läkare eller räddningstjänst 
kommer. Det är alltid polis, 
läkare eller räddningstjänst 
som meddelar anhöriga om 
dödsfall. 

Larmet kom första gången

 klockan 04:36. Nattperso-
nalen tar emot larmet, men 
får inget svar via larmte-
lefonen och de börjar åka 
mot Adelsö. De hinner inte 
ringa hem till Ture förrän 
han larmar igen 04:41  för 
andra gången. Personalen 
får ingen kontakt via larm-
telefonen och försöker ringa 
hem till brukaren, men 
får ingen kontakt. 04:51 
larmar det för tredje gången. 
Personalen får ingen kon-
takt då heller. Hemtjänsten 
var vid Munsölokalen cirka  
klockan 05.

Hemtjänsten fick vänta 
på färjan i cirka 20 minu-
ter eftersom den invän-
tade räddningstjänsten. 
Hemtjänsten anlände 
tillsammans med rädd-
ningstjänsten cirka klockan 

05:30. De blev då ombedda 
av räddningstjänsten att 
inte komma nära. Därför 
återvände de till Munsö. 

Enligt de uppgifter vi 
fått från Attendo och deras 
larmcentral har de inga 
uppgifter på att de skulle 
kontakta anhöriga vid larm. 
Olle och Ingrid efterfrågar 
om de kunnat rädda Ture 
om nattpatrullen ringt dem. 
Enligt räddningstjänstens 
bedömning av brandförlop-
pet kunde de inte ha hjälpt 
något utan att ha försatt sig 
själva i direkt livsfara.
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AC - service
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info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

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
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Adelsörevansch mot derbygrannarna 

Första skoldam-mästerskapet på många år på Vallen
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¢¢¢¢ DEN 14 JUNI

FOTBOLL

 Foto: Ove Westerberg 

 Foto: Joachim Hedwall 

 Foto:  Ewa Linnros
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Färentunavägen 65 (Färingsö Trä) 
08-560 247 80    www.mgrental.se

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00

HYR GRÄVMASKIN!

Maskinvikt 1-, 1,5- & 3,5-Ton.
Pris ex. 1,5-ton helg från 3920:- inkl. moms.

(Ev. transport & bränsle tillkommer.)



Vi har utökat 
I dag kan vi erbjuda: 

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

Bil med bilbarnstol för alla åldrar

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

 inom Stockholms tullar

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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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
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Ann Lagerlöw
Dipl i estetisk akupunktur, öronakupunktur

Dipl alkohol- och drogterapeut 
Spec. Anhörig- och beroendefrågor
070-428 35 32. Ekuddsvägen 14A 

ann.lagerlow1@tele2.se

Estetisk akupunktur
En väg till hälsa  –  välbefinnande  –  skönhet

Ring för mer info!

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

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 

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

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

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

dygnet runt.

Brommaplan 420, Bromma 

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

 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! 

¢
 

¢ 

 nyheter
MÄLARÖARNAS

    HEMBYGDSDAGEN ADELSÖ 2010 
    Uppgården sönd 8 aug 11.00-15.00 

       Årets tema:  Alsnöhus och Alsnö möte 
           utställning, föredrag och guidning 

          Hantverksutställning, marknad, lotteri, musik, 
          bakning i bagarstugan, mat- och kaffeservering  
                   Ponnyridning och åktur efter häst 

 

FÄRINGSÖ MARKNAD
4-5 SEPTEMBER 2010

Marknaden kommer att traditionellt hållas på
Hembygdsgården i Färentuna.

Dags att anmäla ditt deltagande
Produkterna måste vara tillverkade eller odlade 

på Mälaröarna. Hyra av bord: 150 kr/dag. 
Medlemmar har företräde.

Karin Ekarna tel. 560 404 25 
karin-ekarna@tele2.se 

Siv Lager tel: 560 431 03 senast 1 augusti

Välkomna!
Färingsö hembygdsförening

HALVA 

PRISET PÅ 

AKVARIE-

FISK!

* Köp
(gäl

KÖP 3 
BETALA 
FÖR 2!*

* Köp 3 varor få den billigaste på köpet.
(gäller ej hund/kattfoder och kattsand)

Mälarö Torg 14D
www.djurknuten.se

08-560 355 00

www.ekerobloggen.se

EN BUDGET I BALANS
eller

Läs mer på
SKATTEHÖJNING

Vattenrening

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

Ny 
skrivare?

Datorhjälp
hemma



Ring oss 08-560 422 38 

eller www.lemag.se

MOTORSÅG
452-S. 3,5 Hk. Vikt 4,5 kg.

4 795:-

Vican Kontorsmöbler inreder kontor!  
Nytt, rekonditionerat begagnat och  

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

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

konferens och skola. 

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

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

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

Trygg hemtjänst för dig

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss!

Eva Dahlby 
Verksamhetschef Ekerö
0730-474519
eva.dahlby@proffskraft.com

Proffskraft erbjuder ett privat alternativ till kommunal hemtjänst 
med service av hög kvalitet. Vi lägger stor vikt vid det personliga 
mötet samt att din kontakt med oss ger dig den hjälp som du 
verkligen önskar. Vår personal har god lokalkännedom och finns 
alltid inom nära räckhåll för att du ska känna dig trygg.

nu utökar vi vår verksamhet till ekerö

 |  privata marknaden 39
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www.malaro.com/mn

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 

Färg-
utskrifter

Datorn 
krånglar?

Tillbehör 
till datorn?
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Ekerö 
Vårdcentral 

F’SONS
ALLSERVICE AB
Tel 560 47 111

Toy & Tøy 
Leksaker

Träkvista torg
Öppet 

hela sommaren!
560 302 60 

www.toytoy.se

nyheterMÄLARÖARNAS

Tel 560 341 85

Tel. 560 330 25  
www.nykrog.se

s

Tom med personal

Skå
Öppet alla dagar 9-21

Anders eller Micke  
08-560 422 38
www.lemag.se

Tel. 560 304 54
Semesterstängt v. 28-31

Agneta, Uffe,  
Nisse, Christer, 

Kristoffer, Nicklas  
och Mattias

Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,  
Gerry och Ronny

Träkvista
Peo Leopoldsson 
med Personal

Arne, Christina  
och Henrik

Ekerö
Willy och Agneta 

med personal

Semesterstängt vecka 30-31
Johan, Robin, Peter, Marcus och Lasse

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

Binärdata AB

Träkvista
Anna och Anette



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

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

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

✔ Trädfällning
✔ Sektionsfällning
✔ Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

MÅLARE
Målningsarbeten

och
Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 Paul Bernard – ISA Certifierad Arborist

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

 | service för dig!  41
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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!

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

¢¢ 

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
ISO Certifierade 9001 & 14001

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Roger Sjögren 070-717 79 49

Växel: 08-462 21 50

Nu på Ekerö!

F’SONS
ALLSERVICE AB



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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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 mån-fre 10-18.  Lördagsstängt 3 juli-31 juli. 

            19 juli-30 juli: mån-fre 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

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

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

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

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

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

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

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!

Trevlig sommar!

En anonym tipsare kontaktar 
polisen angående att en långtradarchauf-
för är misstänkt rattfull. Föraren stoppas 
i Lindö tunnel, men visar sig vara spik 
nykter.

roddbåt stulits vid Ängsskär, Adelsö. 
Båten återfinns senare.

En övergiven bil anträffas på 
Kärsön. Bilen har tidigare stulits vid 
Solvalla.

-
trull misstankar när de ser ett släp med 
vattenskotrar. Det visar sig att dessa tidi-
gare har stulits på Kärsön.

Karusellplan, Drottningholm.

I Törnby stoppas en misstänkt 
rattfyllerist men visar sig vid kontroll 
vara helt nykter.

att en container utsatts för inbrott i Skå 
och att verktyg stulits.

-
rad i Älvnäs anmäler detta till polisen.

En mindre skogsbrand släcks av 
brandförsvaret vid Husby gård, Mun-
sö.

plats i Eriksberg kontrolleras och märks 
upp av polisen.

Gräsåker blir en uppställd bil utsatt 
för skadegörelse. Någon har repat mo-
torhuven och gjort bucklor på bilen.

En anmälan inkommer till po-
lisen om att någon försökt bryta upp ett 
fönster på en husbil som står parkerad på 
Ekuddsvägen, Ekerö.

Ekerö centrum tar en 

innan köpet har hunnit registreras och 
försvinner med de obetalda varorna ur 
affären. 

Munsö under 
vintern anmäls till polisen. En stege och 
en röjsåg har stulits.

Kollision mellan två personbilar 
i Lindö tunnel
ett par timmar och två personer förs till 
sjukhus.

Ekerö.
Träkvista sker en kollision 

mellan en bil och en moped.

Ekerö närpolis besöker en pri-
vat fest i Närlunda och ber deltagarna 
att lugna ner sig.

Jungfru-
sund.

-
anför Eldgarnsö -
staterar att det är för långt ut och att 
det måste tas om hand på andra sidan 
vattnet.

Adelsö stjäl någon före-
mål ur en väska.

Närlunda.

En fritidsbåt håller på att sjunka 
vid Jungfruholmen, Ekerö. Brandför-
svaret länspumpar båten och lämnar 
över till ägaren för bevakning.

-
mäls stulen från Hanholmen, Adelsö. 
Själva båten återfinns senare flytande 
i vattnet utanför, men utan årorna och 
bensindunken.

Närlunda blir en bil stulen.

bil blivit utsatt för skadegörelse i Gräs-
åker.

Munsö.
Närlunda blir en mobilte-

lefon stulen.

att ett inbrott skett i en bil i Stenhamra.

En trafikolycka sker i Eknäs, Fä-
ringsö.

Väsby. Alla 
låsen är uppbrutna och en bilstereo är 
stulen.

Södertörns brandförsvar sanerar 
diesel efter ett läckage i korsningen Bryg-
gavägen/FredriksStrandsvägen, Ekerö.

-
pen, Munsö.

Ekerövägen blir en älg påkörd.

stulna ur ett fritidshus på Munsö.
Drott-

ningholms golfklubb.
Adelsö blir 

en båt och båtutrustning stulna.

Träkvista  
stjäls chips och chokladkakor.

Trä-
kvista.

En fastighetsägare på Ekerö 
anmäler att någon har hämtat ut pant-
brev på hans fastighet.

En kvinna ringer 112 från 
Adelsö och berättar att hon har kniv-

kvinnan vid framkomst och mannen 
förs till sjukhus med ambulanshelikop-
ter, men utan livshotande skador.

Kungsberga omhändertas en man för 

ut till en singelolycka på Ekerövägen.

slitit sig från sin förtöjning vid Jungfru-
sund. Den bogseras på plats.

många berusade ungdomar vid Husby-
gropen, Munsö. 

Ekerö 
inkommer till polisen.

Inbrott sker i en matbutik på 

42  larmet går | 

¢¢¢¢ 
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