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Nya bostäder
och butiker
Planerna för centrumutvecklingen på Ekerö och
i Stenhamra offentliggjordes i början av sommaren och skisserna visar såväl nya bostäder
som affärslokaler. | 4

INSTÄLLD KATAPULTFESTIVAL
En diskussion kring alkoholhanteringen på festivalområdet resulterade i att årets upplaga av Katapultfestivalen
blev inställd. | 6

’’

”Moderaterna säger nej till Ekerö bostäders
förslag till kommunen att bygga lägenheter
som kan vara upp till sex våningar höga vid
Ekerövägen. Många kommunmedborgare
har lämnat starkt kritiska synpunkter som vi
självklart lyssnar på och tar till oss och därför
säger vi nej till bolagets förslag på höga hus.”
| 34-35 TYCK

POSITIVT RESULTAT
Vid kommunfullmäktiges sista sammanträde före
sommaren presenterades kommunens verksamhetsredovisning per mars 2010 med helårsprognos.
Resultatet för perioden är positivt. | 14

NY HOCKEYFÖRENING
Ekerö IK och Skå IK har dragit tillbaka sina serieplatser avseende junior- och seniorlag till förmån för en
gemensam nybildad förening. | 36 SPORTEN

NYA TAG KRING SEASIDE
Ett företag har nu i uppgift att utreda vad som krävs
för att avlägsna Seaside. Utifrån den utredning hoppas
kronofogdemyndigheten att finna en aktör som har
kompetensen för att genomföra arbetet. | 20

LÅNGVARIG LÄRARE

HÖGHUSPLANER UPPRÖR
Förslaget till detaljplan för området från Ekerövägen upp till Wrangels väg upprör de boende i området. De
befarar att området ska få en stadskaraktär. | 10
Foto: Ewa Linnros

För 42 år sedan började Meg Karlsson arbeta som
lärare på Munsö skola och har varit skolan trogen
sedan dess. Minnena är många och reflektionerna
ännu fler när hon blickar tillbaka. | 26

www.statoil.se

BILTVÄTT
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

Vi har öppet...
Mån-fre 17-22, lör 12-22 , sön 12-21
T.o.m. 29 augusti
Se vidare annons sid 20
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu
Bröllop, Festvåning,
Företagsfester, Catering m.m.

Ren bil på 4 min!
Träkvista
08-560 300 96

Läs ”Aktuellt” på erb.se
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UTSTÄLLNINGAR


Bli en nöjd
IVT kund du också

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

Alltid den senaste spetstekniken

Komplett program

Lång erfarenhet

Över 300.000 värmepumpar redan
installerade i svenska hem

Bra för miljön

Exakt rätt värmepump för ditt hus

Enda företaget med
Svanenmärkt värmepump

&HUWLÀHUDGH återförsäljare

Specialutbildade på värmepumpar av IVT

Nöjd-Kund-Garanti

Trygga försäkringar

Fördelar och trygghet även
långt efter köpet

Tio års kompressorförsäkring på alla
modeller för privatkunder

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN

www.ivt.se

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

O

Skå industriby

2 för 1 + Solskydd!
Succén
fortsätter!

Blomsterutställning
Drottningholms slottsförvaltning arrangerar pelargonutställning med minst
120 olika sorters pelargoner
på Kina slotts trappor och
ett blomsterbroderi i vita
färgtoner på Kina slotts
gårdsplan. Fritt inträde. Till
den 31 augusti, Kina slott,
Drottningholm.
Ekebyhovs slott
”Fast i förbifarten” – en
grupputställning om hur
man tar sig över/under
Mälaren. Med bland andra
lovökonstnärerna Arne
Tribukait, Cilla Ericson, Noa
Ericson, Peter Tucker och
Timothy Crisp. Vernissage
28 augusti med föredrag av
Peter Tucker klockan 15-16.
Lördagar och söndagar 28
augusti-5 september kl 1216, Ekebyhovs slottsgalleri.
Hantverksstallet
Franska bilder av Gisela
Linder, Christina Loboda,
Inger Utholm och Karin
Wallgren. Tisdag-söndag
kl 11-17, till den 29 augusti.
Hantverksstallet, Jungfrusunds marina.

16, Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.

EVENEMANG

Bokklubb
För högstadielever. Böcker
läses tillsammans, fika
och bokprat. Torsdagar
kl 18.30-20,Barnens eget
bibliotek i Stenhamra, i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Bokklubb för de yngre
För alla mellan 9-13 år. Böcker läses, prat om böcker,
boktips film och massor
av annat bokkul. Alla som
älskar böcker är välkomna.
9 september kl 16, Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.
Torsdagsmix
För föräldrar och barn.
Läsning, fika och pyssel.
Torsdagar till och med 16
december kl 14-17, Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.
Sago- och filmstund
För barnomsorgen. Sagor
läses och film visas. Kontakta biblioteket för bokning.
Fredagar kl 9-9.30, Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.
Loppis
Re-arb arrangerar lördagsloppisar under hösten med
start den 28 augusti kl
11-16. De som vill delta är
välkomna kl 10 för att ställa
i ordning. ”Gamla Huset” vid
Åkerstigen 93.

Nyinvigning
Galleri Utkikens utställning
för alla med barnasinnet
i behåll ”Det var en gång
en prinsessa och en prins”,
har flyttat till Stenhamra.
Söndag 5 september kl 12-
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Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)
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/30 st

Med kvalitetsglas från

Artrace Mälaröarna
Fågel-artrace. Uppdelning
av lag som ska hitta så
många arter som möjligt
under några timmars
skådning. Avslutas med
artgenomgång och fika. Föranmälan till Mälaröarnas
ornitologiska förening. 29
augusti, start tidigast kl 5
på valfri plats. Mål kl 14 vid
Svartsjövikens fågeltorn.

Priser som på nätet?!

160:- /30 st

Gäller t.o.m. 2/10 -10. Kan ej kombineras
med andra erbjudanden.

Hopptävling
Kärsgatans ridsällskap arrangerar lokala hopptävlingar för häst på förmiddagen
och ponny på eftermiddagen. Ett flertal ekeröekipage deltar. Servering med
grill. 29 augusti med start
klockan 9, Kärsgatans trädgård, Ekerö.

Kontaktlinser
FVJ\Z+HPSPLZ

Vid köp av
nya kompletta
glasögon bjuder vi på ett
extra par från utvalt
sortiment. Dessutom får
du ett solskydd från
Polaroid på köpet .

Helgö – den gåtfulla ön
Guidetur i fornlämingsområdet med gravar, husgrupper och lämningar efter
verkstadsaktiviteter under
järnåldern, blandat med
myter och sagor från den
norröna litteraturen. 29
augusti kl 10.15-11.15, Helgö.
Ny parkering vid fornlämningsområdet, till vänster
efter kurvan på Kaggeholmsvägen.
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Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optiker O Kontaktlinser O Terminalglasögon O Solglasögon
Specialglasögon Modebågar O Synhjälpmedel O Snabba leveranser O Egen verkstad
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EKERÖ 08-564 109 80

B Ekerö Älvnäs

B Ekerö Västra Sandudden
Utgångspris 5 475 000:7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 167 kvm, biyta 41 kvm
Tomt 1 553 kvm Naturtomt
Byggt 1989
Adress: Bofinksvägen 12
Visas sön 22/8 13.00-14.00
och mån 23/8 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2405 till 72456
för beskrivning

Fast pris Från 4 590 000:Tomter ca 1 000 kvm
Byggt 2010
Söndag den 22/8
Sms:a: FB 1071-2045 till 72456
för beskrivning
Nu uppför C4-hus tvåplanvillor
om ca 170 kvm på Fantans väg
med härlig utsikt över Mälaren!
6 st kvar!
LB-hus uppför tvåplansvillor om
ca 150 kvm på Sanduddsvägen, ett stenkast från den
anlagda viken och lekplats. 6 st
kvar!
Anebyhus har 2 st enplansvillor
kvar, med adress Åsbranten.
125 väldisponderade kvm.
Visning 22/8, se hemnet.se för
tider.Tel: 08-564 109 80.

Tillfälle! I populära Älvnäs med
högt och fritt sjöläge ligger
denna tilltalande 2-plans villa
med praktisk planlösning. Buss
runt knuten och fina promenadstråk i närheten. Vatten och
bad ett stenkast från tomten.
Dubbelgarage.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2405.

B Färingsö Skå

B Ekerö Närlunda

B Ekerö Tappström

Utgångspris 3 950 000:5 rok, boyta 142 kvm och biyta 24 kvm
Adress: Solhemsvägen 5A

Utgångspris 2 950 000:4 rok, boyta 123 kvm och biyta 31 kvm
Adress: Tappströmsvägen 66
Visas sön 29/8 12.30-13.30
och mån 30/8 18.00-19.00

Utgångspris 4 200 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 177 kvm
Tomt 2 782 kvm Trädgårdstomt
Byggt 2005
Adress: Videvägen 3
Visas sön 22/8 12.30-13.30
och mån 23/8 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2382 till 72456
för beskrivning
Mycket fint Myresjöhus i ett
plan med stort vardagsrum med
ryggåstak samt stor trädäckad
altan om ca 90 kvm, med sol
hela dagen. Smakfullt kök i vitt
och svart samt 4 bra sovrum.
Underbar trädgård med både
gräs och berg i dagen.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2382.

Centralt och högt belägen villa från 1987. Stor
härlig balkong i soligt s-läge. Fyra rejäla sovrum.
Ljust v-rum i vinkel med braskamin. Rymligt
garage. Ny frånluftsvärmepump. Låga driftkostnader. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2341.

Attraktivt strandnära 2-plans radhus m inredd
källare, i mkt gott skick. Tillgång till bad- o båtbrygga. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2403.

B Färingsö Hilleshög

B Ekerö Munsö

B Färingsö Kungsberga

B Färingsö Kungsberga

Utgångspris 2 600 000:3 rok, boyta 66 kvm och biyta 10 kvm
Adress: Klippans Väg 36

Utgångspris 2 395 000:4 rok, boyta 97 kvm
Adress: Kvarnstugevägen 26
Sms:a: FB 1071-2396 till 72456 för beskrivning

Utgångspris 2 250 000:3 rok, boyta 62 kvm och biyta 23 kvm
Adress: Harholmsvägen 40

Utgångspris 650 000:Tomt 2 592 kvm Naturtomt
Adress: Harholmsvägen 23
Visas sön 22/8 15.00-15.45

Idylliskt beläget på stor underbar tomt ligger
detta fina lilla paradis! Allrum m braskamin o
takhöjd upp till 4,7 m. Två rejäla loft o fint badrum.
Stor altan m fin sjöutsikt. Nära till bad- o båtplats.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2369.

Stor, obebyggd, lummig tomt i fridfull skogsdunge på vackra Harholmen. Förhandsbesked
finns med bygglov på 250kvm. 3 min gångväg till
Mälaren. Tel: 08-564 109 80.

Trevligt fritidshus i mycket gott skick m underbar
sjöutsikt. Kök och allrum i öppen planlösning m
braskamin. Härlig altan ut mot sjösidan. Varmbonad friggebod samt del i bad- och båtbrygga.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2136.

Trevlig 1-plans villa i nytt skick, belägen på
vacker trädgårdstomt i lantlig idyll. Utgång till 2
härliga uteplatser i soligt läge. Påkostat dubbelgarage. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2396.
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Nya bostäder och butiker
i planer för utbyggt centrum
KOMMUNEN | Nya butikslokaler, fler bostäder och en
tydligare centrumkaraktär
är några av förändringarna
som finns med när planerna
för Ekerö och Stenhamras
centrumutveckling sakta
börjar ta form. I början av
juni bjöds kommuninvånarna in till information om
vad konsulter, politiker och
tjänstemän kommit fram
till så här långt.
År 2007 ﬁck stadsarkitektkontoret i uppdrag av
kommunstyrelsen att utveckla Ekerö och Stenhamra
centrum med närområden. I
uppdraget ingick bland annat
att stärka tätorternas attraktion, skapa trygghet och att
utreda och utveckla markområden i kommunen.
– Sedan har ett gediget arbete pågått med bland annat
kreativa möten mellan medborgare, politiker och konsulter som har tagit fram idéskisser och planeringsunderlag. I
december 2009 presenterades materialet för politikerna
som gillade det och beslutade
att det skulle offentliggöras,
berättar Johan Hagland, mil-

jö- och stadsbyggnadschef.
Nu ﬁnns ritningar, inspirationsbilder och fotomontage
sammanställda och tillgängliga för den som är nyﬁken
och kan ge en idé om vilka
förändringar som kan bli
verklighet. Dock poängterar
Johan Hagland att det endast
rör sig om grova skisser, där
man kan se i stora drag hur
det är tänkt.
– Några har ju förfasats när
de sett skisserna och trott att
det ska bli stora, gröna glasbyggnader i Ekerö centrum,
men det är ju endast volymen
av byggnaderna som är riktiga och inte utformningen,
säger han.
När det gäller Stenhamra
centrum har Aros arkitekter
tagit fram ett underlag för
bland annat den så kallade
Söderströmska tomten. Där
kommer ett nytt, mer funktionellt torg att anläggas och
även det särskilda boende
som länge har planerats för.
En ny vårdcentral kan även
komma att byggas i samma
område.
– Vi planerar även för den
plats där Nisseby snickeri lig-

upp på sidan 10 i detta nummer av Mälaröarnas Nyheter.
Likaså har kritiken varit kraftig gällande byggandet av äldreboende på Söderströmska
tomten i Stenhamra och då
främst när det gäller att arbetet har dragit ut på tiden.

En idéskiss som ger en känsla av hur utbyggnaden av Ekerö centrum kan komma att se ut.
Skiss: Tovatt Architects and Planners

ger idag och de bostäder som
är tänkta att förtäta området,
säger Johan Hagland.
Även i Sjöhällsområdet
planeras nya bostäder. Dessutom är det tänkt att öppna
upp området mot vattnet
förstärka känslan av att Stenhamra ligger nära Mälaren.
I första hand kommer nybyggnationen i Stenhamra
att bestå av småhus och radhus, men det ﬁnns även funderingar på att tillåta så kalllade stadshusvillor med fyra
lägenheter i varje. Upplåtelseformerna kommer i huvudsak att vara äganderätter,
men även andra former kan
bli aktuella.
I Ekerö centrum blir den
stora förändringen enligt det

förslag som tagits fram av
Tovatt Architects and Planners, att bussdepån kommer
att ﬂyttas om ungefär fem år,
vilket frigör ett stort markområde som kan användas
för nybyggnation.
– Alla är överens om att
Ekerö centrum ska behålla
sin småstadskaraktär, men
att det behöver utvecklas för
att göra det attraktivare. Idag
väljer många att åka någon
annanstans för att handla och
de små handlarna i centrum
har allt svårare att klara ekonomin, säger Johan Hagland.
Tanken är att göra det tydligare att man kommer till ett
centrum när man anländer
till Ekerö tätort över Tapp-

sund och att infarten ska vara
bebyggd i större utsträckning.
På platsen där bussdepån
ligger idag planeras bostäder
och nya butikslokaler att byggas och i anslutning planeras
även en ny, effektivare bussbytespunkt som det i dagsläget ﬁnns ﬂera alternativa
lösningsförslag på.
Förutom själva centrumbebyggelsen
ﬁnns
även
planer på bostäder utmed
Wrangels väg och även i
Tappsund utmed kanalen.
I stort sett råder det politisk
enighet om det underlag som
konsulterna har tagit fram
och från allmänheten har den
starkaste kritiken rört planerna på byggnation av bostäder
vid Wrangels väg, som tas

Nu fortskrider arbetet med
nya samråd rörande vissa
områden, markanvisningar,
upphandlingar och planläggningar. Byggstart för Söderströmska tomten beräknas
vara 2012 och för Ekerö centrumbebyggelse när bussdepån ﬂyttat om fem år.
– Vad som kvarstår är bekymret med traﬁken utmed
Ekerövägen. Det är svårt att
klara det planerade växandet
med nuvarande väglösningar
och därför hoppas vi på att åtminstone kunna genomföra
de reversibla körfälten snart.
Likaså hoppas vi på att få nya
handlare och näringsidkare
att etablera sig i kommunen
och på så sätt även skapa ﬂer
arbetstillfällen och därmed
minska pendlingen ut från
Mälaraöarna, säger Johan
Hagland.
LO BÄCKLINDER

Ny ungdomskör!

Söndag 29 augusti
13:e efter trefaldighet
Sånga kyrka kl. 11
Högmässa med mottagande av
kyrkoherde Lars Brattgård
Biskop Eva Brunne
Färingsö Kyrkokör
Lunchbuffé i Stenhamra
församlingsgård

Du är välkommen att gå med i vår
nystartade ungdomskör för både tjejer
och killar. Vi träffas på torsdagar
kl. 16-17.30 i Stenhamra församlingsgård. Vi kommer att göra en musikal i
november med ett band och ett
luciatåg i december.

I juli började vår nya kyrkoherde Lars Brattgård
i Färingsö församling. Lars är 47 år och kommer
från Lidingö församling, där han arbetat som präst i
16 år. Flyttlasset gick under sommaren och familjen
bor i Stenhamra.

Anmälan till:
Birgitta Ruthberg, 0706-26 09 30
birgitta.ruthberg@svenskakyrkan.se

Ny är också Kiki Brandell Svee. Kiki är 52 år och
kommer från Botkyrka församling. Hon bor i Tumba
med man och fyra barn.

Söndag 5 september
14:e efter trefaldighet
Färentuna kyrka kl. 11
Höstupptakt
Högmässogudstjänst med dop
Kiki Brandell Svee
Presentation av församlingens
verksamhet vid kyrkkaffet

Öppna förskolan
kl 9.30-12
Terminsstarter
Måndag 30 augusti
Onsdag 1 september
Stenhamra församlingsgård
Kontakta Yvonne, tel. 564 209 33
Tisdag 31 augusti
Torsdag 2 september
Färentuna församlingshem
Kontakta Annika, tel. 560 432 93

Barnkör
Barnkören träffas måndagar
kl. 16-16.30. Terminsstart 30 augusti
Stenhamra församlingsgård

Alla-kan-sjunga kör
Alla-kan-sjunga kören träffas måndagar
kl. 19.00. Terminsstart 30 augusti
Stenhamra församlingsgård

Kyrkokör
Kyrkokören träffas tisdagar
kl. 19.30. Terminsstart 24 augusti
Stenhamra församlingsgård
Anmälan till:
Rickard Backlund, 08-564 209 35
rickard.backlund@svenskakyrkan.se

Foto: Ann-Christine Blixth

Färingsö församling 23 augusti - 5 september

Nya präster på Färingsö

Gudstjänster

Vi hälsar er varmt välkomna och hoppas ni skall
trivas!

7DFKDQVHQNRQÀUPHUDGLJ
.RQÀUPDWLRQHQlUHWWHUEMXGDQGHWLOOGLJVRPlUQ\ÀNHQSnOLYHWYLOOYHWD
mer om kristen tro och vad den kan betyda för dig. Diskutera om vänskap,
kärlek och om meningen med livet. Vad är rätt och orätt? Bibeln!
Alternativ 1.7RUVGDJDUHIWHUVNRODQNRQÀUPDQGOlJHUHQKHOJWHUPLQ
Alternativ 2. Söndagsläsning, 4 ggr på hösten, 3 ggr på våren.
.RQÀUPDQGOlJHUPHGLQWHQVLYOlVQLQJYHFNDLE|UMDQDYVRPPDUORYHW
0HMODDQPlODQWLOOVRÀVDQGVWURP#VYHQVNDN\UNDQVH
$QJHDOWHUQDWLYHOOHUVDPWPnOVPDQVRFKNRQÀUPDQGHQVQDPQ
personnummer och adressuppgifter.
0HULQIRUPDWLRQÀQQVSnYnUKHPVLGDZZZVYHQVNDN\UNDQVHIDULQJVR
.OLFNDSnÁLNHQ.RQÀUPDWLRQ

www.svenskakyrkan.se/faringso Besöksadress: Herman Palms plan 4D, Box 7, 179 03 Stenhamra.
Tel: 08-564 209 20. Öppettider: måndag 10-12, 13-15, tisdag 13-15, onsdag-fredag 10-12.
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Alkoholdiskussion anledning
till inställd Katapultfestival
SKÅ | Tre veckor innan
årets Katapultfestival skulle gå av stapeln ställdes
den in eftersom markägaren inte längre ville hyra ut
Skå festplats där arrangemanget skulle äga rum.
– Vi känner oss motarbetade
och utfrysta, säger Erik Glaad
från arrangören Festivalverket.
Meningarna går dock isär
om hur överraskande beskedet kom. Gunnar Mossberg,
ordförande i Skå IK som äger
marken säger att diskussionen har pågått under en
längre tid.
– De lyckades aldrig på ett
trovärdigt sätt att övertyga
oss om att de skulle klara av
säkerheten. När det dessutom blev tydligt för oss att
det skulle förekomma större
mängder alkohol, drog vi oss
deﬁnitivt ur, berättar han.
Erik Glaad menar att problemen började när Festivalverket blev kontaktade av en
lokal krögare som erbjöd sig
att arrangera ölförsäljning på
området.
– Det var vårt misstag att
öppna upp för en diskussion

angående alkoholförsäljning,
säger Erik Glaad.
För att slippa förra årets
problem med personer som
lämnade festivalområdet för
att dricka medhavd alkohol
som lämnats utanför området, tog de beslutet att diskutera saken med Skå IK.
Från Skå IKs sida säger de att
beslutet grundar sig på att de
i samband med den diskussionen blev varse att arrangemanget skulle innebära en
stor alkoholförtäring, oavsett
om det skulle ske ölförsäljning eller inte.

”Det var vårt misstag att öppna upp
för diskussion om
alkholförsäljning”

– Det är inte förenligt med
Skå IKs verksamhet att servera alkohol vid ett arrangemang som vänder sig till
ungdomar. De hade kunnat
välja att göra arrangemanget
alkoholfritt alternativt satt

en 18-årsgräns, säger Gunnar
Mossberg.
Arrangörerna å sin sida
menar att alkoholen är ett
ofrånkomligt faktum i samband med den här typen av
arrangemang.
– Festligheter och alkohol
dras till varandra. Det är allmänt känt och det försökte vi
som arrangörer ta ansvar för
på ett moget sätt, säger Erik
Glaad.
Enligt Erik Glaad kontakta-

des kommunen i samband
med diskussionen om att
Festivalverket inte skulle få
hyra festplatsen. Hans uppfattning är att kommunen
då beslutade sig för att inte
längre stödja arrangemanget. Detta ska sedan Skå IK
ha vägt in i den slutliga bedömningen. Men kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan vill inte kännas vid
att han har varit inblandad i
diskussionen.
– Kommunstyrelsen har
inte fått någon sådan förfrågan och därför har vi inte heller fattat något beslut om att
stödja dem. Men som princip
stöder vi inte några projekt
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Årets Katapultfestival skulle ha ägt rum på Skå festplats den 23 – 25 juli, men en diskussion kring alkoholförsäljning ledde till att den blev inställd.
Foto: Lo Bäcklinder

där det förekommer alkoholutskänkning till ungdomar,
säger han.
Erik Glaad vidhåller dock att

de känner sig motarbetade
och att de inte blir tagna på
allvar.
– Vi följer alla lagar och förordningar och är även med-

lemmar i ett arrangörsnätverk
där vi har erfarenhetsutbyte
med andra arrangörer. Men vi
känner att vi blir klappade på
huvudet och att omgivningen
inte tycker att vi klarar av det
här. Hade vi varit ett företag
hade det varit som om vi hade
haft näringsförbud, säger han
uppgivet.

Det hundratal biljetter som
redan var sålda till festivalen
löses in eller kan bytas mot
inträde till andra arrangemang som ordnas av Festivalverket som fortfarande
har ambitionen att fortsätta
arrangera festivaler på Mälaröarna.
LO BÄCKLINDER

Kyrkornas
Premiär 18 sep
Vi tar redan nu tacksamt emot hela och
rena kläder, porslin, möbler och prylar
Mottagning: tis & tors 13-20, lör 10-14
Även andra tider enligt överenskommelse

Butikens öppettider:
lördagar 10-14
Troxhammar Gård
(mitt emot Troxhammar golfklubb)

Allt överskott går till
bistånd och socialt arbete
Vill du hjälpa till? Vi behöver volontärer
tel: 08-560 250 60
mail: secondhand@malarokyrkan.se
Ekerö
Ek
ö församling
fö
li

Nyheter & information från våra församlingar

nr 12 2010

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 25/8
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
Mässa, Jonas Gräslund

Söndag 29/8
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
Ekebyhovsmässa,
Jonas Gräslund,
Lena Burman Holmgren
Ekerö kyrka kl 11.00
Högmässa
Ralph Sjöholm, Anna Forsström
Ruth Segerberg, sång
Kerstin Baldwin, orgel, piano
Drottningholms slottskyrka
kl 16.00
Högmässogudstjänst
Pernilla Hammarström,
Lena Burman Holmgren
Adelsö kyrka kl 11.00
Högmässa
Pernilla Hammarström,
Marie Björnvad

Onsdag 1/9
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
Mässa, Christer Kivi

Söndag 5/9
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
Ekebyhovsmässa,
Jonas Gräslund
Ekerö kyrka kl 11.00
Högmässogudstjänst
Ralph Sjöholm
Lovö kyrka kl 11.00
Högmässa med helig dans
Christer Kivi, Anneli HolmgrenLomaeus
Munsö kyrka kl 18.00
Mässa i Taizéton
Svän Fogelqvist

Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12-13
med start start 28/8

En sommar i musikens tecken ...
I sommar har våra kyrkor
fyllts av musik av olika slag
– både vid gudstjänster och
vid många sommarmusikkvällar.
Den allra största satsningen
som avslutades med två bejublade konserter var Ekerö
körvecka – ett jätteprojekt med
vår organist Kerstin Baldwin
som initiativtagare och motor.
Som huvudnummer i konserten
framfördes Lars-Erik Larssons
”Förklädd Gud”.

50 glada körsångare
50 körsångare från Simrishamn
i söder till Malmberget i norr
och med en gedigen kärna från
Ekerö kyrkokör, satsade en
sommarvecka med intensiva
repetitioner – efter att först ha
lärt in sina stämmor på hemmaplan.
Under tre förmiddagar fylldes Ekebyhovskyrkan av vacker
musik och glada skratt – torsdagens generalrepetition och
konsert var i Ekerö kyrka.
Fredagens konsert hade en
annan inramning – trots tidigare
varningar om regn och dåligt
väder sken solen och konserten kunde framföras en ljuvlig
sommarkväll i Lövteatern i
Drottningholms slottspark.
Ett projekt av det här slaget
med solister och musiker är en
arbetsmässig och ekonomisk
satsning som kunde genomföras mycket tack vare stöd från
Ekerö kommun, Sveriges kyrkosångsförbund och Sensus
Text: Marianne Abrahamsson, Foto:
Susanne Olsson, Marianne Abrahamsson

Lövteatern i Drottningholmsparken har anor från Gustav III tid. Den blev en härlig inramning för Ekerö körveckas
avslutande konsert med körveckans deltagare, Sven Wollter, recitatör, Viveca Axell Hedén, sopran, Jakob Högström, bas,
instrumentalister med Ann Wallström som konsertmästare samt Kerstin Baldwin som dirigent.

Sven Wollter var recitatör
i Förklädd Gud:
– Jag tycker mycket om Hjalmar Gullberg, säger Sven.
– Jag är ju inte religiös,
snarare tvärs om – men det
finns något humanisktiskt i
Förklädd Gud som jag tycker
mycket om, så jag har gjort
den några gånger.

Lennart Lundblad, chef för
Ekerö kultur, presentatör på
konserterna:
– När kyrkan tar initiativ till ett
sådant här stort projekt har det
känts naturligt att kommunen
går in och stöttar, säger Lennart
och uttrycker en förhoppning att
körveckan ska bli ett återkommande projekt i kommunen.

Solweig Ericksson Sundman,
ordförande i Ekerö kyrkokör:
– Vi har haft väldigt trevligt,
konstaterar Solweig.
– Det är roligt att få lära känna
korister från andra håll i landet.
'HWKDUEOLYLWHQ¿QJHPHQVNDS
inga ”grupper”. Vi kan hoppas
på en tradition.

Karl-Gustaf och Aila Jonsson,
deltagare från Piteå:
– Jättetrevligt, inspirerande,
oerhört stimulerande! Det behövs rätt mycket folk för att
sjunga sådana här större verk.
– Vi har haft Kerstin som
körledare i Piteå – det var vår
kyrkokörs guldålder, så vi saknar henne mycket!

Hanna Salome, körveckans
yngsta deltagare:
– Jättekul! Jag är här tillsammans med min mamma, säger
Hanna och berättar att hon studerar i Linköping men är hemma på Ekerö på sommarlov.
– Ålder spelar ingen roll, alla
är här för samma sak!

Vill du sjunga i kör?
–kontakta våra körledare:
Ad-Mundi och Adelsö-Munsö barnkör:
Carina Einarson, 08-560 511 56
Mer information:
Se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar

Ekerö barnkör och Klara röster:
Helena Hansson, 0736-34 37 55
Ekerö kyrkokör: Kerstin Baldwin, 0706-17 62 15
Ekerö Gospel: Daniel Stenbaek, 0707-30 47 55
Lovö barnkör: Ylva Karlström, 0736-55 36 32
Lovö kyrkas kör: Leif Asp, 0707-77 46 83

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

Sonorakören: Mait Thoäng, 0705-41 47 28

Välkomna!

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

Ekerö Sandudden

Färingsö Prästnibble

Sjönära och trivsamt kedjehus med bra läge invid liten återvändsgata. Entréplan med vardagsrum, kök och
kaklat badrum. Övre plan med tre bra sovrum, klk och ett kaklat våtrum. Allt i ljust och fräscht skick. Stor
altan med terrassmarkis, eftermiddags- och kvällssol. Barnvänligt område med gångavstånd till skola, dagis,
affär, bad, båthamn m.m.

Sjöställe! Ett paradis vid Mälarens strand med vidsträckt sjöutsikt och brygga invid huset. Huset är i mycket
bra skick välplanerat med 3 rok + loft. Vinterb. gästhus med dusch. Flera altaner, uteplatser och liten lättskött
trädgårdstomt, 518 kvm helt utan insyn och med bra solläge. Endast ca 35 min till Brommaplan.

t Boarea:
106kvm
kvm
*Boarea:
106
t Utgångspris: 2 995 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
315kvm
kvm
*Tomt:
315

t
t
t

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

t Boarea:
kvm
*Boarea:
5858kvm
t Utgångspris: 2 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
518kvm
kvmTrÃ¤dgÃ¥rdstomt.
Trädgårdstomt.
*Tomt:
518

t
t
t

Klippans Väg 40
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda

Ekerö Knalleborg

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 är i originalskick. Garage med förrådsdel. Perfekt
läge med gångavstånd till det mesta bl a lekplats, skolor, bad och bussar. Besiktigad.

Toppenfint och rymligt radhus i populära Knalleborg. Stort och fint nyrenoverat kök. Ljust trevligt
vardagsrum med öppen spis. På övre plan finns tre bra sovrum, allrum och badrum. Källare med extra
sov-/allrum, helkaklad tvättstuga med dusch och gott om förråd. Garage i länga. Perfekt solläge.
Barnvänligt område med närhet till dagis och skola. Besiktigad.

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

t
t
t

Melonvägen 21
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö

t Boarea:
116kvm
kvm
*Boarea:
116
t Utgångspris: 2 750 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
180kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
180
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

t
t
t

Knalleborgsvägen 14B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista

Färingsö Degerby

Populärt välskött atriumhus i mycket efterfrågat område. Vardagsrum och kök med öppen planlösning.
Tre sovrum samt två entréer. Två helkaklade bad- och duschrum samt helkaklad tvättstuga. Två stora
klädkammare. Nära till parkering och garage i länga. Vacker insynsskyddad trädgård med stort altandäck
och terrassmarkis. Uteförråd om ca 11 kvm. Mycket nära till skola, dagis och kommunikationer.

Mysigt hus tillbyggt 2009. Härligt allrum med tak upp till nock och öppet mot loft, fyra sovrum, vardagsrum
med braskamin, kök renoverat 2008. Genomgående ljusa färger och trägolv. Gästhus/tonårshus, 1 rum +
pentry, dusch och wc. Uthus och förrådsbod. Södervänd trädgårdstomt 1.670 kvm. Välordnat område med
badplats, fotbollsplan, brygga mm.

t Boarea:
106kvm
kvm
*Boarea:
106
t Utgångspris: 2 700 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
235kvm
kvmatriumgÃ¥rd
atriumgård
*Tomt:
235

t
t
t

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

t Boarea:
110kvm
kvm
*Boarea:
110
t Utgångspris: 2 495 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
670kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt.
trädgårdstomt.
*Tomt:
1 1670

t
t
t

Bivråksvägen 9
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra

Ekerö Färingsö

Omtyckt 1-plans hus i bra skick och med mycket bra läge! Nytt kök 2009, vit kökinredning, köksö + stor
matplats. 5 sovrum och ljust fint vardagsrum med braskamin. Badrum, duschrum och separat tvättstuga. Låg
driftskostnad, bergvärme 2003. Altan under tak, söderläge och utsikt mot grönområde. Fristående garage
med förrådsdel samt taktäckt parkeringsplats. Mycket barnvänligt område. Besiktigad och dolda fel försäkrad.

Stor plan trädgårds- och naturtomt med härligt lantligt läge. Hus med delvis året-runt-standard, 2 rok med
källare. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. 2 eldstäder, braskamin i vardagsrum och vedspis i
köket. Härlig uteplats under tak med soldäck och grillplats. Här kan man sitta från tidig vår till sen höst.
Besiktigad.

t Boarea:
130kvm
kvm
*Boarea:
130
t Utgångspris: 2 425 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
630kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
630
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

t
t
t

Morellvägen 7
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
kvm
*Boarea:
5757kvm
t Utgångspris: 1 975 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
091kvm
kvmNatur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
Natur/Trädgårdstomt
*Tomt:
3 3091

t
t
t

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

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

Ekerö Gällstaö

Färingsö Stenhamra

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. Genomgående hög standard på materialval. Friliggande garage och separat carport.

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

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

t
t
t

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

t Boarea:
153kvm
kvm
*Boarea:
153
t Utgångspris: 4 275 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
562kvm
kvmNatur/TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
Natur/Trädgårdstomt
*Tomt:
1 1562

t
t
t

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

Ekerö Sommarstad

Ekerö Gällstaö

Mycket trivsam villa i lugnt och barnvänligt villaområde invid Mälaren. Huset är i bra skick och har bl a nytt
stilfullt kök i ek + braskamin, 4-5 fina sovrum, kaklat duschrum. Endast ett par min promenad till områdets
bad och båtbrygga. Stor altan med kvällssol. Trädgårdstomt 1237 kvm, helt utan insyn och med sol hela
dagen. Besiktigad och dolda fel försäkrad.

Mälarutsikt och uteplats mot skogsparti har detta sjönära smultronställe. Läckert arkitektritat boende med
högkvalitativ inredningsstandard och genomtänkt planlösning. Ett bekvämt boende med toppenläge på
populära Gällstaö med tre bra sovrum, två helkaklade badrum, braskamin samt två härliga uteplatser varav
den ena mot allmänning och med sjöutsikt.

t Boarea:
156kvm
kvm
*Boarea:
156
t Utgångspris: 3 475 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
237kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt.
trädgårdstomt.
*Tomt:
1 1237

t
t
t

Ringblomman 16
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

t
t
t

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

10

reportaget | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'(6J<JHI>'%&%

I detaljplanen för Tappström 3:1 finns bland annat denna illustration över byggnationen i området. Här visas vy söderut längs Ekerövägen med inglasade balkonger, glasad bullerskärm och trappa mellan husen.
Illustration: Aron Swartz på Tovatt Architects and Planners AB.

Höghusplaner upprör många
EKERÖ | Boende kring
Wrangels väg har reagerat
starkt mot den detaljplan
som lagts fram för området från Ekerövägen upp
till Wrangels väg. Det som
upprört dem är planer på
sexvåningshus och karaktären av stad.
Boende kring Wrangels väg
har reagerat starkt mot den
detaljplan som lagts fram
för området från Ekerövägen
upp till Wrangels väg. Det
som upprört dem är planer på
sexvåningshus och karaktären av stad.
Den 22 juni ägde ett samrådsmöte rum där kommunen presenterade sina planer för området. Många av
de boende kring detsamma
upprördes av presentationen.
Bland annat talades det om
sexvåningshus.
– Det är inte bara vånings-

antalet vi reagerar på. De sa
många gånger att det skulle
bli stadskänsla och det vill vi
inte ha. De får gärna bygga
lägenheter men vi vill ha en
bykänsla, säger Robin Fondin
som leder en protestgrupp
mot höghusplanerna.
På samrådsmötet meddelades också att överklaganden
skulle vara inne senast den
6 augusti. Robin Fondin och
de andra boende i området
kallade till ett eget möte och
beslutade sig för att sprida
informationen till så många
som möjligt. Många mälaröbor har också fått ett ﬂygblad
i sina brevlådor denna sommar angående planerna för
området som går under beteckningen Tappström 3:1.
Johanna Wulff är planarkitekt på kommunen. Hon berättar att man i detaljplanen
har reglerat hur höga husen

maximalt får vara, men att
det inte behöver betyda att de
blir sex våningar.
– Längs med Ekerövägen
har vi tänkt oss fyravåningsbebyggelse. Eftersom det rör
sig om en lång sträcka så är
det viktigt att bryta upp huset i sektioner och på så sätt
skapa variation. Om man
tänker sig att bebyggelsen
längs Ekerövägen är uppdelad i fem etapper, så gäller det på en av dessa och på
den, har vi sagt att 50 procent
får vara upp till sex våningar.
Det handlar med andra ord
om en tiondel av husen längs
med Ekerövägen. Tittar man
på illustrationsplanen, så ser
man det tydligt. I övrigt har
vi föreslagit bebyggelse i fyra
våningar, med variation på
en våning upp eller ned. Det
är alltså bara en liten del som
sticker upp men tyvärr har
man bara tagit fasta på det,

säger Johanna Wulff.
När det gäller kommentarerna om att området ska
ha en stadskänsla säger hon
att i och med att det blir hus
närmare vägen, så blir det lite
mera utav en stadskaraktär än
vad det är idag.
– Om man tittar på Ekerövägen idag så möts man av ett
bussgarage, en stor parkering
och det är en bred väg och
stora diken. En ganska tråkig
syn. Vad vi menar är att man
ändrar den här storskaliga
karaktären som är folktomt
till att det blir lite mera liv
och rörelse. Vi anser att det är
ett väldigt centrumnära läge
med otroligt bra kommunikationer så det är ett mycket
bra område att bebygga, säger
Johanna Wulff.
Överklagandetiden har alltså
passerat, men det kommer
in yttranden fortfarande. En

arbetsgrupp ska nu bearbeta
yttrandena och man följer
den vanliga detaljplaneprocessen, genom att bland annat ta ställning till hur de ska
jobba vidare.
Protestgruppen

anser att
planerna strider mot kommunens översiktsplan där det
bland annat står att ”Ekerö
kommun ska utvecklas med
försiktighet och omtanke
och bevara sin nuvarande karaktär. Bostadsbyggandet ska
därför präglas av småhusbebyggelse, vilket ska beaktas
vid allt översiktsplane- och
detaljplanearbete. Kompletterande bebyggelse med olika
upplåtelseformer medges.”
– Många kommunmedborgare har lämnat starkt
kritiska synpunkter till Ekerö
Bostäders förslag som vi
självklart lyssnar på och tar
till oss. Därför kommer mo-

deraterna och jag hoppas hela
Alliansen, att säga nej till bolagets förslag på höga hus vid
Ekerövägen, säger kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan.
– Vi planerar att skriva till
alla partierna för att få reda på
var de står i denna fråga och
kanske även skriva till dem
som i maj aktualiserade översiktsplanen 2005. Vi kommer också att överklaga till
länsstyrelsen om kommunen
ändå driver igenom detaljplanen, säger Robin Fondin.
På

stadsarkitektkontoret

var förhoppningen att utställningshandlingarna skulle vara klara nu i höst. Med
tanke på att det kommit in
så pass många yttranden kan
man i nuläget inte ge någon
tidsplan överhuvudtaget.
EWA LINNROS

Så informerar kommunen medborgarna
KOMMUNEN | I flygbladet om byggplanerna på
Tappström 3:1, skriver de
oroliga närlundaborna att
de fått reda på dessa planer
”av en händelse”. Hur går
det egentligen till, Johanna
Wulff, planarkitekt?
– Vid samråd och utställning
skickas handlingarna ut till
fastighetsägare per post enligt en fastighetsförteckning
som är upprättad av Lantmäteriet och som maximalt bör
vara två månader gammal.
De som är med i förteckningen är fastigheter inom
planområdet, de fastigheter som direkt angränsar till
planområdet och praxis har
också blivit att ta med fastighet som ligger på andra sidan

vägen från planområdet, säger Johanna Wulff .

upprättade sändlista, berättar
Johanna Wulff .

På

Boverket

kommunen tittar de
också på om planen föreslår
en förändring som påverkar
fastighetsägare längre bort,
till exempel om man har en
fastighet intill en väg som på
grund av förslaget kommer
få en markant traﬁkökning.
Planhandlingar och information skickas till fastighetsägare. Alla fastighetsägare har
själva ansvar för att informera de som bor på fastigheten,
men inte äger den, till exempel hyresgäster.
– Planhandlingar i det här
fallet har skickats till fastighetsägare enligt förteckningen samt myndigheter
och föreningar enligt vår

rekommenderar
i sin tolkning av Plan- och
bygglagen att ”När samrådet
berör många personer bör
det ordnas ett offentligt möte
eller en samrådsutställning.”
Stadsarkitektkontoret gjorde
bedömningen att detta planförslaget berörde många och
hade ett samrådsmöte i juni.
Planförslaget och information om samrådsmöte annonserades i Mälaröarnas
Nyheter i numret som kom
ut 21 juni. Handlingar och
information har funnits på
kommunens webbsida, på
biblioteket i Ekerö centrum
samt på stadsarkitektkontoret.

Överklaganden i ärendet
skulle vara inne senast 6
augusti. De oroade närlundaborna skriver i ﬂygbladet
att ”Kan det vara så att de
tyckte det var bra tidsperiod,
eftersom de ﬂesta har semester då och kanske inte ens är
hemma? ”
– När det gäller samrådets
längd ﬁnns det ingen i lag beslutad tid, men det är praxis
att man vid samrådet följer
den tid om minst tre veckor
som Plan- och bygglagen
anger ska gälla vid utställning
(vilket är nästa steg i planprocessen). I semestertiden
bör samrådstiden förlängas.
Samrådstiden i det här fallet var 10 juni till 6 augusti,
vilket är över åtta veckor
och alltså väl tilltaget, säger

I entrén till Ekerö centrums bibliotek finns information om detaljplaner
i kommunen.
Foto: Ewa Linnros

Johanna Wulff och tillägger
att om det är någon som vill
komma in med yttrande, så
ﬁnns det möjlighet att göra
det fram till 27 augusti.
– Vi i arbetsgruppen har
skjutit något på vårt möte för
att invänta sena yttranden.

Men sen måste vi börja sammanställa och svara på alla
yttranden i en samrådsredogörelse.

EWA LINNROS

Öppettider: mån-fre: 6.30 - 18, lör: 9 - 14

Ditt lokala byggvaruhus med
den personliga servicen!
FÖRVARING OCH MILJÖ MED
SKJUTDÖRRAR FRÅN ELFA/LUMI

VI RITAR ÅT DIG!
Måttanpassad förvaring och
skjutdörrar till kampanjpris.
Svensk kvalitet. Vi ritar din
lösning utan kostnad.

JUST NU!

20% rabatt
på Elfa och Lumi’s
hela sortiment.

www.elfa.com

Yunikt tillfälle!

MÅLA OM
UTOMHUS
med färg från Day System

20% rabatt
på all Yunik utefär
g,
oavset t tidigare
pris!

AUGUSTIKVÄLLARNA KAN
VARA VARMA OCH SKÖNA.
MEN VARFÖR CHANSA?

JUST NU!

Pa s s a p å !

Nu 499:–

Nu 169:–

Gelia terassvä
rmare,
svar t, 2000W
(ord. pris 769:
–)

Vägg fä rg 7 i
va lfr i
kulör, 3 liter.
(ord. pr is 23 0:
–)

JUST NU!

Fiona
Tapeter

0rass0- :–
Nu 4ag.5
az te

20% rabatt

Pr im
l PK10
vä rm are ink l ga so
oc h överdr ag
(ord. pr is 5 50 0:–)

på he la sortim
entet.

www.day-system.com
Alla angivna kampanjpriser är inkl.
moms och gäller t.o.m 4/9 2010
eller så länge lagret räcker.

Byggvaruhuset Färingsö Trä AB t Färentunavägen 65
Tel: 08-560 241 00 t Fax: 08-560 242 98 t info@faringsotra.se

t
t

179 75 Skå
www.faringsotra.se

Nyckeln till frihet!
Inför valet har vi sneglat på vad de andra partierna i
kommunen står för och har då mötts av att många
(även vi i Folkpartiet liberalerna) vill samma saker i
väldigt hög utsträckning. Skillnaden mellan partiernas
politiska program är snarlika och det som skiljer dem
åt är den ideologi det politiska partiet bedriver sin
politik genom.

Munsö
Vi vill ha fler cykelvägar och gångbanor.
Tillgång till stränderna är en hjärtefråga för FP.

Vad innebär egentligen en röst på Folkpartiet
liberalerna för dig som väljare? För att kunna besvara
den frågan bör man kanske ta ställning till vad
Folkpartiet liberalernas ideologi, liberalismen,
egentligen grundar sig i.

‘
Stefan
Wåhlin

Birgitta
Persson

Adelsö
Vi vill bygga småskaligt och flexibelt för att möta allas
behov och på ålderdomen ska man få bo i sin invanda
miljö.

Respekten för den enskilda människan är
liberalismens utgångspunkt.
Målet för Folkpartiet är att var och en av oss ska ha
frihet och möjlighet att förverkliga våra drömmar om
ett gott liv. Vi tror på människors förnuft och samvete.
Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Det personliga
ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut.
Folkpartiet liberalerna är ett idéparti. Vi ser inte som
vår uppgift att företräda vissa grupper eller intressen.
I stället står vi upp för medborgaren i kontrast till dem
som i första hand ser sig som representanter för en
viss samhällsklass, livsåskådning eller uppfattning om
hur livet ska levas.

Världsarvet Birka/Hovgården behöver levandegöras och
få bättre kommunikationer med buss och båt.

Ett liberalt parti - vad innebär det?
Den övergripande utmaningen för folkpartiet
liberalerna är att ge varje människa större möjligheter
att bestämma över sitt liv. Det har alltid varit en
uppgift för liberaler att motverka krafter som skapar
utanförskap och vanmakt. De klassiska liberala
reformerna, som rösträtten, folkskolan, rättsstaten,
näringsfriheten och folkpensionen, kan alla ses i det
perspektivet.

t
e
i
t
r
a
p
k
l
o
F
v
a
!
r
a
e
r
é
g
d
i
Nå
s
a
n
r
e
l
a
liber

Mer av egen makt för dig kräver ett uppbrott från
årtionden av invant tänkande. Det behövs liberala
idéer – större frihet, en fördjupad demokrati, mer
tolerans, en utveckling av marknadsekonomin, ökad
jämställdhet och en satsning på bildning.

Ekebyhov
Vi vill medverka till att det byggs en 4H-gård vid Ekebyhovs slott; en gård
med smådjur av olika slag och som vänder sig till våra minsta.

Vi har en vision om hur politiken kan skapa
förutsättningar i stället för hinder. Hur politiken kan
bidra till, i stället för att snäva in, enskilda människors
makt över sina liv.

Jungfrusund
Vidareutveckla området med en hantverksby och skapa en attraktiv
mötesplats runt färjeområdet.

Träkvista

Men motkrafterna är starka. De finns hos politiker som
präglas av socialistiska och kollektivistiska idéer och hos
politiker som styrs av konservativa fördomar om hur
människor bör leva eller som saknar tillräcklig
medkänsla för dem som har det svårt.

Det nya Badhuset vid Träkvistavallen blir en plats för rekreation och
aktiviteter för alla åldrar.

Ekerö Tätort
Göra våra skolor och förskolor till pedagogiskt utmanande miljöer, både
inomhus och utomhus.

Radio Liberal
Lyssna på oss i Radio Liberal,
tisdag 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9
klockan 17.00-18.00
i Radio Viking, 101,4 Mhz
därefter tisdagar, varje jämn vecka!

Nya kanot- och vattenvägar kan skapas genom att
rensa gamla kanaler, som exempelvis Munsö
kanal.

Helgö
Det unika fornlämningsområdet på Helgö är okänt
för många men bör utnyttjas av skolan och göras
mer tillgängligt för alla besökare.
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Fredrik
Jungqvist

Gunnar
Pihl

Jan Synak

Birgitta
Pihl

Göran
Hellmalm

Ingegerd
Danielsson

Norra Färingsö

Mellersta Färingsö

Allt fler bosätter sig i Kungsberga och därför behöver vi
skapa träffpunkter för alla åldrar.

Färingsös vackra natur och intressanta
kulturmiljöer måste kunna nås via cykelbanor,
vandringsleder och gångbanor.

Med nya skollokaler i Färentuna passar en fritidsgård
för de äldre barnen bra.
För äldre som vill bo kvar måste möjlighet till
trygghetsboende ges.

Håkan Sars

Södra Färingsö
Området vid Lullehovsbron och Troxhammar blir
en knutpunkt när bussgaraget flyttar hit och då
kan vi utnyttja området vid vattnet för
sport/kultur och kanske en SPA-anläggning.
Området vid Skå bör utvecklas med ett
näringslivsområde. Med en tvärbuss som binder
ihop området vid Stenhamra C och Ekerö C
samt ett hitflyttat bussgarage blir det här ett
expansionsområde. För att inte förstöra den
vackra omgivningen bör området utvecklas med
varsamhet.

Stenhamra C
När Stenhamra centrum byggs ut med äldreboenden
och stadsvillor vill vi att det också planeras för en
kulturscen och möteslokaler för olika aktiviteter.

Maria
Jan
Gunnel
Halkiewicz Svanberg
Bergström

Vi vill att äldreboendet innehåller en pedagogisk
trädgård för de äldre, för de unga vill vi bygga en
bollhall.

Fottios
Lingas

Lovö
Förbifart Stockholm och utbyggnaden av väg 261 måste ske skonsamt
förbi världsarvet Drottningholm.

Bertil
Engström

Ekerö C
Kulturhuset/Biblioteket i Ekerö C kan utvecklas till en kreativ mötesplats
för alla åldrar.
När det nya Ekerö C byggs bör det planeras för kvarterskrogar , pubar
och kanske en bowlinghall.
Vi vill undersöka möjligheten att etablera en gymnasieskola.
Här vill vi ha en ny byggnad som ska rymma äldreboenden av olika slag
kombinerad med en restaurang/café med boulebanor intill Tappsunds
kanal.
Vi vill införa pendelbåtar och vattenbussar med många turer om dagen
som kan konkurrera med bussarna.

Gunilla
Lindberg

Jan-Eric
Billter

Christin
Lindqvist

Fredrik Ohls

Dan Melin
Thomas
Ingela
um Heed Miskar
Söderba

Anna
Jakobsson

Roy
Mats
Olofsson Palmborg

www.folkpartiet.se/ekero
Gunnar Pihl, ordförande: gunnar.pihl@nyvana.se eller Jan-Erik Billter, gruppledare: jan-eric.billter@redcross.se

14 nyheter
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Positivt resultat redovisat
KOMMUNEN | På kommunfullmäktiges sista sammanträde innan sommaruppehållet presenterades
bland annat kommunens
verksamhetsredovisning,
som visade ett positivt
resultat.
Verksamhetsredovisningen
från nämnder och kontor
med en helårsprognos fram
till mars 2010 visade ett positivt resultat och uppgår till
24,5 miljoner kronor. Resultatet ligger på 16,7 miljoner
kronor utöver budgeterat resultat för perioden.
Verksamhetens kostnader
beräknas att bli högre resterande del av året men prognosen är ändå den att kostnaderna vid årets slut är i nivå
med vad som är budgeterat.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M)
konstaterade utifrån verksamhetsredovisningen att läget och ekonomin nu är stark
och att det inte bara berodde
på en sparbudget, utan att
kommunen också har en bra
verksamhet. Han avrundade
med att säga att det kändes
bra att kunna ”gå till en sommarvila och känna att allt vilar i trygg hand”.
– Det hjälper inte att med
resultatet för 2009 och 2010 i
ryggen säga att vi vilar i tryg-

sättningar och förslag på direktiv för budget 2011 med
inriktning för åren 2012-2013.

ut, det ska vi inte sticka under
stol med, sa Peter Carpelan.
Försäljning av exploaterings-

En viss munterhet uppstod

Muntration uppstod på kommunfullmäktige före sommaren då
kommunfullmäktiges ordförande
Inger Linge (M), fick avbryta Ulric
Andersen (S), då han gick händelserna i förväg i dagordningen.
Foto: Ove Westerberg

ga händer, därför att det första problemet med budgetramarna för de närmaste tre
åren, de är ju att man balanserar på en knivsegg när det
gäller att få plus och minus
att gå ihop, sa Ulric Andersen (S), men avbröts av kommunfullmäktiges ordförande
Inger Linge, som undrade
om han inte var inne på fel
ärende och om de kunde vara
överens om att det var verksamhetsredovisningen som
pågick och inte nästa ärende,
nämligen planeringsförut-

i salen och Ulric Andersen
replikerade att de kunde vara
överrens och att ”då kan vi
vila i trygga händer, så ska
jag förklara varför vi inte ska
vila så särskilt länge till och
inväntar med spänning på
vad Peter Carpelan ska säga
nu när han vet vad jag tänker
säga”.
Peter Carpelan tog upp tråden från Ulric Andersens kritiska syn på att ”vila i trygga
händer” när man tittar på de
kommande åren, när förslag
på direktiv för budget 2011
med inriktning för åren 20122013 tog vid.
– Avstampet är betydligt
mycket lättare för de kommande åren om vi har en
budget i balans och helst,
som i det här fallet då vi ser
ut att gå med ett väldigt stort
överskott. Även om man inte
kan föra över det goda resultatet som man kan göra i ett
företag, kan man ändå stärka
det egna kapitalet vilket vi
gör om det här står sig. Det
är givetvis så att det bäddar
för framtiden med ett gott
resultat innevarande år. Tittar man på 2011 och 2012 så
ser det väsentligt besvärligare

mark är en av de faktorer som
påverkat resultatet positivt.
Miljöpartiets Eva Külper
kommenterade detta.
– Problemet med att sälja
mark för att ﬁnansiera investeringar är att den dagen
marken är slut blir vi tvungna
att sälja äldreboendet för att
investera i driften, marken
räcker ju inte i evighet.

”Jag inväntar med
spänning på vad
Peter Carpelan ska
säga nu när han
vet vad jag tänker
säga.”

Även Ulric Andersen poängterade att dessa intäkter inte
får användas i den reguljära
verksamheten. Han sa också
att även om dessa pengar byts
mot investeringar, så överstiger investeringarna långt
över intäkterna.
För att långsiktigt stärka
Ekerös ekonomi poängte-

rade Peter Carpelan vikten av
egen ﬁnansiering på investeringar och att se till att ha det
fortsättningsvis för att inte
behöva låna mer pengar och
öka den redan höga låneskulden ytterligare. Låneskulden,
som idag ligger på 470 miljoner i kommunen, måste
också betas av, sa han.
Även här kommenterade Ul-

ric Andersen. Han saknade
konkret förslag i budgetramarna på hur det skulle gå
till. Han menade att då kommunen ska bekosta en del
av projektet av den tänkta
breddningen av väg 261 och
breddningen av Lindö tunnel
samt att kommunen har ett
kraftigt eftersatt underhåll av
verksamhetslokaler, var det
svårt att få ekvationen att gå
ihop.
Också Öpartiets Ylva Forslid utryckte oro över underhållsnivåerna och resultatniåverna.
– Det ﬁnns ytterligare arbete som måste göras, inte
minst i fullmäktige när budgeten ska tas i höst, sa Peter
Carpelan och medgav också
att 2012 och 2013 är besvärliga, men att han bedömde att
man kommer klara budgeten
för 2011 hyfsat bra.

Tolv kandidater
från kommunen
KOMMUNEN | Tolv personer från Ekerö kommun
kandiderar i riksdagsvalet
den 19 september.
50 000 personer kandiderar
i valen till riksdagen, är tolv
stycken från Ekerö kommun.
Följande namn står på partiernas valsedlar:
Solveig
Brunstedt-Sjöström, (C), Kjell-Erik Börjesson, (C), Martin Hamberg,
(C), Ove Wallin, (C), Maria Halkiewicz, (FP), Sivert
Åkerljung, (KD), Peter Östergren, (KD), Ewa Björling,
(M), Anna-Karin Ullgren,
(M), Lena Holst, (MP), Eva
Külper, (MP) och Ulric Andersen, (S).
I Ekerö kommun fanns enligt

folkbokföringen den 1 mars i
år 17 761 röstberättigade invånare.
Av dessa är 6,9 procent förstagångsväljare. 41 procent är
i åldrarna 30 till 49 år och ytterligare 25,1 är mellan 50 och
64 år.
20 procent av de röstberättigade invånarna är över 65 år.
50,7 procent är kvinnor
och 1,9 procent är folkbokförda utomlands. Statistiken
är framtagen av Valmyndigheten.

EWA LINNROS

LO BÄCKLINDER

BROMMA 08-807600, BROMMAPLAN 403
VÄLLINGBY CITY 08-386200, ÅNGERMANNAGATAN 138

EKERÖ DEGERBY - EN PÄRLA FÖR DEN KREATIVE

EKERÖ ADELSÖ - HÖGT BELÄGEN MED SJÖUTSIKT

Ett smultronställe för den kreative, med garage och egen ateljé ligger detta hus i en stor härlig
insynsskyddad trädgård endast ett stenkast från badplats och samlingsplats. Vacker kakelugn
och öppen spis, allrum med stora fönster och matrum med fint burspråk.

Rymlig villa med underbar altan, bedårande utsikt och endast några hundra meter till bad- och
båtplatser. Goda förbindelser med närhet till färjeläget och bussförbindelsen till Brommaplan.

PRIS: 2 900 000 KR/BUD BOAREA: 53 KVM BIAREA: 38 KVM ANTAL RUM: 4 ROK BYGGÅR: 1954 TOMTAREA: 1 577 KVM
ADRESS: IGELVIKSVÄGEN 9 VISAS: VÄNLIGEN RING FÖR VISNING OCH INFORMATION
KONTOR: MÄLARÖARNA 08-80 76 00

PRIS: 2 400 000 KR/BUD BOAREA: 128 KVM ANTAL RUM: 6 ROK BYGGÅR: 1974 TOMTAREA: 1 282 KVM
ADRESS: BRUKSBACKEN 10 VISAS: VÄNLIGEN RING FÖR VISNING OCH INFORMATION
KONTOR: MÄLARÖARNA 08-80 76 00 SMS:A S 451666 TILL 72456

EKERÖ NÄRLUNDA - SOLIG TOMT MED BÅTPLATS
Plan trädgårdstomt om 1 091 kvm med ett av Närlundas bästa lägen... ca 50 meter från Mälaren!
Till fastigheten hör del i brygga med plats för båt. Soligt läge... här kan man njuta av sommarens
alla soltimmar. Livskvalitet för hela familjen... inom en radie om ca fem minuter ligger förskola,
skola, bussar, butiker, kondis och restaurang.
PRIS: 2 650 000 KR/BUD TOMTAREA: 1 091 KVM ADRESS: SKÄLUDDSVÄGEN 2 ’D’ VISAS:
VÄNLIGEN RING FÖR VISNING OCH INFORMATION KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600
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REHK|ULJDOlUDUHVWRUDEDUQJUXSSHURFKPnQJDVNRORUOLGHUDYGnOLJWXQGHUKnOORFKXQGHUPnOLJDORNDOHU'HWWDYLOOgSDUWLHW
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1lUGHJlOOHURPVRUJHQRPGHlOGUHWRJVEHVOXWLNRPPXQVW\UHOVHQUHGDQDWWHWWVlUVNLOWERHQGHI|UlOGUHVNXOOH
E\JJDVL6WHQKDPUDPHGLQÁ\WWQLQJ,QJHQWLQJKDUKlQWVHGDQEHVOXWHWWRJV6nKlUInUGHWLQWHJnWLOOHIWHUYDOHW
KRSSDVgSDUWLHWDWWYLNDQlQGUDSnGHWWD
,GDJÀQQVGHWHWWVWRUWDQWDONXOWXUI|UHQLQJDULNRPPXQHQ'HlUGHQVW|UVWDNUDIWHQYDGJlOOHULQLWLDWLYRFKNUHDWLYLWHW
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(NHU|VNDYDUDHQHNRNRPPXQ9LVNDOHYDXSSWLOOGHWLSUDNWLNHQ
RFKLQWHEDUDVRPOlSSDUQDVEHNlQQHOVHLYDOWLGHU'HWNDQVNHNRVWDUDWW
VWlOODRPWLOOHWWHNRORJLVNWKnOOEDUWVDPKlOOHPHQGHWPnVWHGHWInJ|UD
 %RHQGHPLOM|QlUHWWVWDUNWVNlODWWERVlWWDVLJL(NHU|9LKDUJRGD
I|UXWVlWWQLQJDUDWWE\JJDÁHUVPnKXVRFKÁHUERVWDGVKXVXWDQDWW
I|UVW|UDYnUWRGOLQJVODQGVNDSRFKYnUQDWXUPLOM|gSDUWLHWYLOOKD
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LERVWDGVUlWWgSDUWLHWYLOOKDHWW(NHU|I|UDOOD
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Hög stämning på marinan
Carlsson och Aldén sjöng
både tillsammans och var för
sig. Det bjöds på en bred variation med ballader, schlager
och som sista nummer sjöng
Perelli, Carlsson och Aldén
Queens gamla hit Ballroom
blitz.
– Artisterna var nöjda med
kvällen och kommer gärna
tillbaka, berättar Jan Björklund från Jungfrusunds marina och tillägger att festivalen kommer tillbaka nästa år.

Lördagen då festivalen ”Månsken i augusti” ägde rum vräkte regnet ner. Turligt nog blev det dock i stort sett uppehåll när konserten började. På
scenen syns här Magnus Carlson.
Foto: Ewa Linnros

JUNGFRUSUND | Andra
helgen i augusti gick i
festivalens tecken på
Jungfrusunds marina.
Musiken varierade lika
mycket som vädret som
bjöd på både sol och
ösregn.

under. Rockbandet Rydell &
Quick uppträdde och festivalområdet besöktes denna
kväll av närmare 800 personer som kom dit via både
land- och sjövägen. Förutsättningarna var bra med en
ljummen sensommarkväll.

På fredagen var det Beach
Party eller ”Jet Ski”-party
som var namnet det hela gick

Dagen därpå var det dags för
festivalen ”Månsken i augusti” med Erik Gadd, Charlotte

Perelli, Magnus Carlsson och
Sonja Aldén samt den lokala
sångerskan Paula Lobos, bosatt på Gällstaö. Månskenet
lyste dock med sin frånvaro
och någon timme före konsertens start fullkomligt
öppnade sig himlen och regnet öste ner. Trots vädret kom
mellan 600-700 personer till
marinan.
Något försenat på grund

ALLA SVERIGES
SKOLOR MÅSTE
FÅ MVG.

av regnandet kom så konserten igång. Kommunen
har varit med och sponsrat
evenemanget och kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan inledde med några
ord. Under själva konserten
blev det i princip uppehåll i
regnandet och stämningen
steg snabbt. Paula Lobos inledde och därefter tog Eric
Gadd vid. Trion Perelli,

När
applåderna tystnat
och scenlamporna slocknat
började åter regnet, först
lite droppande för att sedan
övergå i ett skyfall med blixt
och dunder. Annat oväsen än
åskan, så som hårdrocksmusik, lär ha hörts så sent som
klockan tre natten mot lördagen från marinan.
– Fredagsfestivalen stängdes klockan 01.00 på marinan. Den musik som spelats
senare kan ha kommit från
någons båt. Det är naturligtvis tråkigt men detta kan vi
tyvärr inte rå över, säger Jan
Björklund.
Från marinans sida har
man varit noga med sluttiden
just med hänsyn till de kringboende.

Svart rödstjärtshanne har observerats i Svartsjöviken.
Foto: Göran Forsberg

SVARTSJÖ | Mälaröarna har
ett rikt fågelliv. Emellanåt
dyker ovanligare observationer upp.
En av dessa är en ung svart
rödstjärtshanne som håller
till och har hållit till i södra
delarna av Svartsjöviken, nämare bestämt vid containerområdet cirka 150 meter öst
om 90-graders kurvan.
– Denna lilla krabat är inte
helt vanlig på Mälaröarna.
Sista observationen tror jag
var det häckande paret vid
Sandudden, berättar Mikael
Nederman från Mälaröarnas
ornitologiska förening. Föreningen ordnar en rad aktiviteter såsom traditionen med
det så kallade med artracet i
slutet på augusti.
Deltagarna delas upp i lag
för att hitta så många arter
som möjligt. Därefter sker en
artgenomgång.

EWA LINNROS

EWA LINNROS

SJUNGA I KÖR
Vi söker sångare till alla
körer och stämmor!
BARNKÖREN
Måndagar
Kl 16.00
Terminsstart
30 augusti
ALLA-KAN-SJUNGA-KÖREN
Måndagar
Kl 19.00
Terminsstart
30 augusti
KYRKOKÖREN
Tisdagar
Kl 19.30
Terminsstart
24 augusti
Kontakta:
Rickard Backlund, 08-564 209 35
rickard.backlund@svenskakyrkan.se

moderaterna.net

Fågellivet
på Mälaröarna

www.svenskakyrkan.se/faringso
tel. vx 08-564 209 30
öppettider: må 10-12 och 13-15
tis 13-15, ons-fre 10-12

UNGDOMSKÖREN
Torsdagar
Kl 16.00
Ring Birgitta för
information om
startdatum
Kontakta:
Birgitta Ruthberg, 0706-26 09 30
birgitta.ruthberg@svenskakyrkan.se

Alla körer
övar i
Stenhamra
församlingsgård!

Tänk om...

Träffa Gu
s

tav Frido
lin!
Se sid 32

...du skulle smaka på lite mer från Miljöpartiets bord. Där ﬁnns nytänkande och
konkreta idéer om mat, traﬁk och energi. Samt äppelpaj och hallongrottor. Kanske en
grillad ciabatta utan valﬂäsk. Och andra bullar.

Buffén är dukad på Ekebyhovs slott 4-5 sept kl 12-16
Lördagen den 4 september
Lars Ångström
12.30-13.00
Lena Holst
13.05-13.35
Yvonne Blombäck 13.40-14.10
Raymond Wigg
14.15-14.45
Mikaela Valtersson 14.45-15.15

Ekerö som ekokommun
Bakom diettrenderna – ät skräddarsytt
Snabb, säker och bekväm kollektivtraﬁk!
Från frö till kompost – tio punkter för God Mat
Spara pengar och skona klimatet – bli energi-effektiv!

Söndagen den 5 september
Lena Holst
13.00-13.30 Bakom diettrenderna – ät skräddarsytt
Björn Sylvén
13.45-14.15 Så ordnar andra storstäder sin traﬁk
Lars Ångström
15.00-15.30 Ekerö som ekokommun
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Trafikfrågan är prioriterad
KOMMUNEN | Många heta valfrågor hamnar
inom området ”samhällsplanering” och diskussionens vågor har gått höga under mandatperioden kring flera av dem.
Bostadsfrågan har redan tidigare tagits upp
på denna plats i tidningen, men när det gäller
samhällsplaneringen i kommunen ﬁnns även
många andra engagerande områden.
Centrumutvecklingen i kommunens två
tätortsområden; Stenhamra och Ekerö är till
exempel efterfrågad och omdebatterad. Den
beskrivs närmare på sidan fyra i detta nummer av Mälaröarnas Nyheter. Kommunalrådet Peter Carpelan känner sig nöjd med vad
alliansen har åstadkommit under mandatperioden.

– Vi har lyckats bra på några stora och avgörande punkter för att förbättra medborgarnas vardag och kommunens utveckling. Vi
har bland annat lyckats få ett avtal med SL
om att bussdepån ﬂyttas, vilket gör att Ekerö
centrums välbehövliga utveckling äntligen
kan starta. Det möjliggör nu för ﬂer butiker,
lägenheter och ﬂer och bättre p-platser, säger
han.
I kollektivtrafiken är den stora förändringen
att bussbolaget Arriva tog över driften på
Mälaröarna under 2009. Till en början ﬁck
bussbolaget mycket kritik för dåliga bussar,
försenade och inställda turer liksom chaufförer som inte kunde rutterna. Fortfarande efterfrågar många mälaröbor tätare turer i kol-

Allianspartierna svarar:

Peter Carpelan (M)
Foto: Ove Westerberg

Jan-Eric Billter (FP)
Foto: Ove Westerberg

Solveig Brunstedt (C)
Foto: Ove Westerberg

Sivert Åkerljung (KD)
Foto: Ove Westerberg

lektivtraﬁken, främst när det gäller turerna
som går längst ut på öarna.
Från politiskt håll talar många partier om
utökad turtäthet och färjetraﬁk inför valet,
vilket även alliansen diskuterat under mandatperioden.
– Färjetraﬁken till Slagsta har fått ökad turtäthet. Vi är överens med Stockholms stad
om en färja till Hässelby. Nu utreds hur vägfrågan till färjeläget ska lösas. Vi har också fått
bättre och utökade infartsparkeringar. För
barnen har vi förbättrat traﬁksäkerheten utanför ﬂera av våra skolor till exempel Sundby,
Skå och Stenhamraskolan. Traﬁksäkerheten
har också ökat genom att rondellen på Ekerövägen byggts, säger Peter Carpelan.

När det gäller framkomligheten kvarstår
problemen med långa köer utmed Ekerövägen i rusningstraﬁk. Frågan om hur problemet ska lösas har stötts och blötts och framförallt har diskussionen varit het kring vad
som händer med världsarvet Drottningholm
vid en eventuell breddning av vägen. Det
vändbara körfält som planeras under väntetiden har även det dragit ut på tiden.
–Vi har efter hårda förhandlingar lyckats
få ett avtal med Traﬁkverket som säger att vi
på kort sikt får vändbara körfält på Ekerövägen och på lite längre sikt en breddning med
en fjärde ﬁl för en bättre traﬁksituation, säger
Peter Carpelan.
LO BÄCKLINDER

Oppositionen svarar:

 MODERATERNA

 SOCIALDEMOKRATERNA

– Vi anser att den helt nödvändiga utvecklingen av Ekerö ska
ske med försiktighet och omtanke så att kommunens karaktär
bevaras. Bebyggelsen ska präglas av småhusbebyggelse. Vid
nyproduktion av lägenheter vill vi ha både hyres- och bostadsrätter samt pröva ägarlägenheter. Vi ser service som livskvalitet för våra medborgare och därför vill vi satsa på våra centrum
i kommunen.
Avtal om ﬂytt av bussdepån i Ekerö centrum är äntligen
klart. Här kan det bli butiker, bostäder och ﬂer p-platser. I
Stenhamra kan det bli äldreboende, butiker, serviceställen och
ﬂer bostäder. Träkvista torg ska bli vackrare och mer inbjudande. Vändbara körfält på Ekerövägen på kort sikt och en fjärde
ﬁl byggs. Vi vill ha en båtpendel till city och färja till Hässelby.
Tätare turer och bättre bussar behövs också.

– Vi anser att en rimlig och väl genomtänkt samhällsutveckling mot en ökande befolkning i vår kommun skulle gynna det
lokala kommersiella serviceutbudet i våra centrum och öka
antalet lokala arbetstillfällen.
Underlaget för vårt kollektiva resande mot såväl huvudstaden som dess nordliga och sydliga förorter skulle också påverkas positivt och göra exempelvis en spårbunden förbindelse
möjlig. Detta med en radikal minskning av bilåkande mellan
Ekerö och dess närorter som följd. Innan detta blir verklighet
bör ett fjärde körfält på väg 261 byggas så att en ytterligare ﬁl till
kollektivtraﬁken kan användas.
Vi vill även utöka kollektivtraﬁken med större turtäthet och
öka antalet infartsparkeringar och arbeta för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar inom kommunen.

Lars Holmström (S)
Foto: Ove Westerberg

 FOLKPARTIET

 ÖPARTIET

– Många ekeröbor är beroende av en väl fungerande kollektivtraﬁk och ett framkomligt bilvägnät för att få vardagen att
fungera. För oss är en av de viktigaste frågorna att det ska ta
max femton minuter till Brommaplan från tätorten. Vi arbetar
för en bättre kollektivtraﬁk med färre bussbyten och tidtabeller som motsvarar våra resvanor. Resan skall aldrig ta mer än
en kvart oavsett när man reser. Vi vill också införa tvärbussförbindelser som gör det enklare att resa mellan kommundelarna
och över färjan. Snabbaste sättet att förkorta restiden med bil
är att införa reversibla körfält som vi anser ska ske senast 2011.
Påskynda förhandlingarna för att senast 2015 få en fyrﬁlig väg.
Vi arbetar parallellt med att införa en färjeförbindelse från Färingsö till Hässelby samt en pendelbåt från Ekerö C till centrala Stockholm.

– Boendemiljön är ett starkt skäl att bosätta sig i Ekerö kommun. Vi anser att det ﬁnns goda möjligheter att bygga utan att
förstöra vår naturmiljö. Träkvista torg och Stenhamra centrum ska snarast upprustas och bli levande centrummiljöer.
Utöver tätortsbandet vill vi även bygga i ytterområdena.
Vi har också ett starkt engagemang i bygglovsfrågor. Att
nekas bygglov utan rimlig grund är inte okey. Öpartiet vill
att Ekerö får en mer innovativ syn på bygglov. Med en ökad
befolkning måste traﬁksituationen lösas. Därför måste vi
bygga på ett sådant sätt att vi skapar goda förutsättningar
för kollektivtraﬁken. Den fjärde ﬁlen på Ekerövägen måste
till snabbt och fram till dess ska reversibelt körfält införas.
Men det räcker inte. Vi måste även utnyttja våra vattenvägar
bättre.

Ylva Forslid (Ö)
Foto: Ove Westerberg

 CENTERPARTIET

 MILJÖPARTIET

– Vår uppfattning är att utvecklingen av Ekerö centrum genom
förtätning ska ske med hänsyn och anpassning till Erskines
småstadskaraktär. Det innebär varierande byggnadshöjder
med högst fem våningar, omväxlande gavlar och förstärkt
vattenkontakt med strandpromenad, båtplatser och en andra bro över Tappström. Stenhamras utveckling inleds med
det efterlängtade äldreboendet och ett trygghetsboende. Det
sjönära läget och historiska förankringen blir vägledande för
planeringen. Tätortsnära natur och säkra skolvägar tillhör
samhällsplaneringens viktigare delar samt ett övergripande
miljö- och klimatperspektiv i all planering. Kollektivﬁler på
väg 261 är högsta prioritet och åstadkoms genom reversibilitet
och senare som en fyrﬁlig väg. Vi vill utnyttja vattenvägarna
till pendelbåtar och vägfärjor.

– Vi vill planera för hållbar utveckling av Mälaröarna med god
samhällsservice för alla. Vi vill utveckla öarnas småskaliga
miljöer med god arkitektur i Stenhamra, Ekerö centrum och
byarna. Vi vill ha levande samhällen med plats även för unga,
gamla och nya företag. Ett gång- och cykelvänligt samhälle
med kraftigt förbättrad kollektivtraﬁk, utbyggda kollektivkörfält, ﬂer tvärförbindelser och moderna, bekväma, miljövänliga
fordon, bland annat pendelbåtar och spårbilar. Det ger bättre
framkomlighet och livskvalitet för alla, minska bilberoendet
och spara mer av vår värdefulla jordbruksmark och våra unika
kultur- och naturmiljöer. Bättre än att fortsätta bygga utspridda villaområden och slösa miljarder på förbifarter som inte
löser några traﬁkproblem men ökar miljö- och klimatproblemen.

Eva Külper
och
Krister Skånberg
(MP)
Foto: Ove Westerberg

 KRISTDEMOKRATERNA

 VÄNSTERPARTIET

– Vi anser att den gällande översiktsplanen är bra och att kommunens fortsatta utveckling ska präglas av försiktighet och
omtanke. Vi vill inte att Ekerö blir en förort med höghus och
stadslika miljöer utan bevarar småstadskänslan i Erskines
anda. Fyra och i undantagsfall fem våningar bör vara maxgräns
i centrumbyggnationen.
Vi vill ha levande centrum med öppna ytor, butiker och lokaler för alla generationer att vistas och trivas i. Stenhamras
utveckling är viktig så att det tillkommer mer service där. Kollektivtraﬁken kan kommunen inte direkt påverka men vi vill
arbeta för tätare turer på landsbygden och att bussbytesplatser
blir logiska och bra i ”nya” Ekerö centrum. Vi kommer även att
verka för att Ekerö ska bli en pilotprojektskommun för båtpendel in till Stockholm.

– Översiktsplan är det viktigaste styrdokument kommunen
har. Den ska vara ledande i planeringsfrågor, som bostad, energi, kollektivtraﬁk, säkerhet och näringslivsplaner, likaså ur
folkhälsoperspektiv, barn- och ungdomsperspektiv och miljöarbete, vägledande för kommunens utveckling. Vi anser att
den plan som framlades inte håller för de krav man kan ställa
på en översikts plan, då det saknas vägledning i ovan angivna
områden. Den ställer ﬂera frågor än man får svar på. Många
sidor beskriver ”Förbifart Stockholm” utan att redogöra för
de miljömässiga och infrastrukturmässiga konsekvenserna.
Ett bra alternativ är tredje ﬁlen. Den bör prioriteras. Att 50
procent av ekeröborna skulle kunna arbeta i kommunen var
målet. Nu siktar kommunen på 30 procent. Det anser vi är miljömässigt fel av en EKO-kommun.

Gina Rosales (V)
Foto: Ove Westerberg

Den 19 september är det val till
riksdagen - kommunfullmäktige - landstingsfullmäktige
Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det
JlOOHUYLGDOODWUHYDOHQ'HVVXWRPÀQQVVlUVNLOGDUHJOHUI|UGH
ROLNDYDOHQ

Rösträtt till riksdagen

'XKDUU|VWUlWWWLOOULNVGDJHQRPGX
 lUVYHQVNPHGERUJDUHRFKlUHOOHUKDUYDULWIRONERNI|UGL
Sverige.

Rösträtt till kommun- och
landstingsfullmäktige

'XKDUU|VWUlWWWLOONRPPXQRFKODQGVWLQJVIXOOPlNWLJHRPGX
 lUVYHQVNPHGERUJDUHRFKlUIRONERNI|UGLNRPPXQHQ
landstinget.
 lUPHGERUJDUHLQnJRWDY(8VPHGOHPVOlQGHUHOOHUL,VODQG
HOOHU1RUJHRFKlUIRONERNI|UGLNRPPXQHQODQGVWLQJHW
 lUPHGERUJDUHLQnJRWDQQDWODQGlQGHVRPUlNQDWVXSS
RYDQRFKKDUYDULWIRONERNI|UGL6YHULJHWUHnULI|OMGI|UH
valdagen.

Röstkort

5|VWNRUWVNLFNDVWLOODOODVRPKDUUlWWDWWU|VWD6HQDVWGHQ31
augustiVNDDOODU|VWNRUWYDUDXWGHODGH3nU|VWNRUWHWVWnUGHW
YDUGXU|VWDURFKQlUYDOORNDOHQlU|SSHQ7LOOVDPPDQVPHG
U|VWNRUWHWInU'XRFNVnPHULQIRUPDWLRQRPYDOHW

Förtidsröstning

6NDGXI|UWLGVU|VWDEHK|YHUGXEnGHU|VWNRUWRFKLGKDQGOLQJ
'HWJnUDWWI|UWLGVU|VWDLYLONHQU|VWQLQJVORNDOVRPKHOVWLKHOD
landet från och med den 1 september,(NHU|NRPPXQlJHU
I|UWLGVU|VWQLQJUXPSnELEOLRWHNHQL(NHU|FHQWUXPRFK
Stenhamra.

Biblioteket i Ekerö centrum
0nWR
)U
)U
/|
6|

NO
NO
NO
NO
NO

NO

Barnens eget bibliotek i Stenhamra
0n
7LRQIU
7R
6|

NO
NO
NO
NO

Institutionsröstning

Valnämnden anordnar förtidsröstning på institutioner som till
H[HPSHOVlUVNLOGDERHQGHQRFKNULPLQDOYnUGVDQVWDOWHU6nGDQ
röstning äger rum söndagen den 12 september SnI|OMDQGH
SODWVHU
Kullen
(NJnUGHQ
)lULQJV|KHPPHW
6YDUWVM|DQVWDOWHQ
)lULQJV|DQVWDOWHQ
.XU|Q

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Röstmottagningen på dessa platser är främst avsedd för dem
VRPWLOOYDUGDJVYLVWDVGlUVDPWI|UDQK|ULJDRFKSHUVRQDO
.RPLKnJU|VWNRUWRFKLGKDQGOLQJ

Dubblettröstkort

2PGXLQWHInWWQnJRWU|VWNRUWHOOHUI|UORUDWU|VWNRUWHWNDQ
NRPPXQHQXWIlUGDGXEEOHWWU|VWNRUWPnQGDJIUHGDJNO
5LQJNRPPXQHQVYl[HOHOOHUYDOQlPQGHQV
NDQVOL
/|UGDJHQGHQNORFKV|QGDJHQGHQNO
NDQGXEEOHWWU|VWNRUWXWIlUGDVHIWHU
|YHUHQVNRPPHOVHSHUWHOHIRQHOOHU


Kommunalt bud

'XVRPLQWHNDQWDGLJWLOOHQYDOORNDOHOOHUHQU|VWQLQJVORNDO
SnJUXQGDYVMXNGRPK|JnOGHUHOOHUIXQNWLRQVKLQGHUNDQU|VWD
PHGEXG
+DUGXLQWHQnJRQVRPNDQKMlOSDGLJNDQGXDQOLWDNRPPXQDOW
EXG8SSJLIWRPKXUGXNRPPHULNRQWDNWPHGGHWNRPPXQDOD
EXGHWInUGXJHQRPDWWPnQGDJIUHGDJNOULQJD
NRPPXQHQVYl[HO

Ytterligare frågor

+DUGXIUnJRURPYDOHWNDQGXPnQGDJIUHGDJNO
NRQWDNWDYDOQlPQGHQVNDQVOLcVD/LQGJUHQ
HOOHU$QQ&DWKULQH%HUJVWU|P
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Snart ett år på slagsida
EKERÖ | Ännu är inget
beslut taget kring
Seasides öde men vissa
framsteg har skett.
Kronofogdemyndigheten,
som har hand om ärendet,
har gjort en upphandling i
två steg varav den första
är klar.
Det har nu gått snart ett år
sedan Seaside la sig på slagsida. Sedan dess har processen pågått kring hur fartyget
på lämpligaste vis ska ﬂyttas.
Två upphandlingsförfaranden för att få bort Seaside har
gått om intet och den tidigare
målsättningen att båten skulle vara borta före sommaren
ﬁck skrinläggas.
Kronofogdemyndigheten
har nu ett upphandlingsförfarande i två steg, varav det
första är avklarat.
– Den första upphandlingen riktade vi till företag som
ska utreda alla de tillstånd
som krävs för att avlägsna
fartyget. Det blev företaget
Sjöentreprenader AB som
ﬁck uppdraget, berättar Daniel Dalenbring, jurist på
kronofogdemyndigheten.
– Vi tar fram ett underlag
och tittar på vad som krävs
och vad som är tekniskt möjligt. Arbetet är igång och det
verkar framträda rätt så tyd-

ligt vad som är möjligt och
vad som inte är det. Däremot
vare sig får eller kan jag uttala mig i dagsläget om förutsättningarna. Jag tar bara
fram sakuppgifterna till kronofogdemyndigheten och
vi räknar med att vara klara
inom en till två veckor, säger
Tomas Ekstrand på Sjöentreprenader AB. Det svaret gav
han andra veckan i augusti
vilket innebär att detta bör
vara klart när denna tidning
kommer ut.
När väl den utredningen är

klar sker ett andra upphandlingsförfarande som då helt
baseras på de uppgifter som
framkommit av den första
utredningen. Då handlar det
återigen om att ﬁnna en aktör
som kan avlägsna fartyget.
Tidigare upphandlingar har
haft samma syfte men någon
ordentligt utredning fanns
då inte till grund.
Den norska facebookgrup-

pen ”MS Skogøys vänner”
som vill rädda hem fartyget till Norge, har nu mer
än 1000 medlemmar. (Seaside byggdes i Norge och bar
namnet Skogøy från början).
Diskussionerna är täta inom
gruppen om bland annat hur
man ska kunna få fram eko-

Det var tidigt på morgonen den 23 september förra året som Seaside kantrade. Målsättningen har varit att fartyget ska avlägsnas så snart som
möjligt, men än ligger det kvar. Kanske vinterns varningsskylt för svag is, som syns på trädet, får fylla sin funktion ännu en vinter. Foto: Ewa Linnros

nomiska medel för att få hem
Seaside. Man försöker också
att få till en mer formell styrningsgrupp för att driva frågan vidare.
– Formellt sett har vi fortfarande ingen styrningsgrupp på plats och vi har
heller inte startat någon
pengainsamling,
berättar
Viggo Lyng som är en av del-

tagarna i gruppen. Han har
också blivit kontaktad av båtens ägare, som ställt sig positiv till gruppens föresatser
enligt Viggo Lyng.
– Om ägaren vidhåller
sin antydan på två miljoner
kronor för att sälja båten till
oss som den ligger, då har vi
inga möjligheter. Sist jag pratade med honom lovade han

dock att undersöka andra
bärgningsmöjligheter som
var betydlig billigare än de
tre miljoner som var antytt,
fortsätter Viggo Lyng.
Mälaröarnas Nyheter har
ej lyckats att få kontakt med
ägaren. Det juridiska ombud
som tidigare svarat på frågor
i ägarens ställe, befann sig

på semester då denna artikel
skrivs.
Som så många tidigare artiklar om Seaside under snart
ett års tid, avslutas även denna med budskapet – fortsättning följer…

EWA LINNROS
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Kom ut och njut av den vackra
utsikten och den goda maten!
Augusti t.o.m. 29/8
Måndag - fredag 17-22
Lördag 12-22
Söndag 12-21
20/8 PUBKVÄLL AVSLUTNING!!!
Lördag 21/8 serveras
reducerad meny i puben
September
Lördagar och söndagar 13-21
Helgen 18-19:e
Höstrasta med seglingar
Vi har öppet för bokning
och beställning året runt!!!
Bröllop, Festvåning, Företagsfester,
Catering, Vandrarhem m.m.

Tel 560 230 70
BJURFORS STOCKHOLM | 08-728 22 00 | STOCKHOLM@BJURFORS.SE | WWW.BJURFORS.SE

www.rastaholm.nu

Mäklarhuset Ekerö
3OPHIA ±KERMAN         s
*OHAN 3IÚNËS         s
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO s

BESIKTIGAD

D R AG N I N G
i almanackslotteriet
Grattis! Du som har nr 4 758 på
din almanacka är välkommen till
oss för att hämta ditt pris!
%KERÚ 3KYTTEHOLM
UTGÅNGSPRIS: 3 495 000 kr
BOAREA: 185 kvm
BIAREA: 68 kvm
TOMTAREA: 2 664 kvm
ADRESS .YCKELBYVËGEN 

MÄKLARENS BESKRIVNING: -YCKET TREVLIG OCH
VËLPLANERAD   PLANSVILLA MED POOL BYGGÍR  &IN
TRËDGÍRD MED SÍVËL PLANA GRËSYTOR SOM NATURINSLAG
OCH TRËDGÍRDSLAND OCH EGEN FOTBOLLSPLAN 2ELAXHUS
MED BASTU BYGGÍR  &ANTASTISKT LËGE MED UTSIKT
ÚVER ËNGSMARK OCH GOLFBANA ,UGNT LËGE VID SLUTET AV
ÍTERVËNDSVËG MED NËRHET TILL mERA BADPLATSER

Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRISER: 1 200 000,
1 300 000, resp 1 400 000 kr
TOMTAREA: 1 000 kvm
ADRESS: Knosterstigen 18 a, b, c

Blev du utan almanacka?
Ring oss så skickar vi en!
Nästa dragning: 20 september

MÄKLARENS BESKRIVNING: 4RE STYCKEN HÚGT BElägna och något sluttande bergstomter med soligt
SYDVËSTLËGE 0OPULËRT OMRÍDE I UTKANTEN AV 3TENHAMRA NËRA SVAMPSKOGAR OCH MOTIONSSLINGA +OMMUNALT 6! I OMRÍDET "YGGRËTT  KVM
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Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRIS: 1 895 000 kr
BOAREA: 108 kvm
BIAREA: 7,5 kvm
TOMTAREA: 170 kvm
ADRESS ,UPINGRËND  "

Ekerö - Närlunda
MÄKLARENS BESKRIVNING: Välplanerat atriumHUS DËR ALLT lNNS PÍ ETT PLAN %TT AV OMRÍDETS
KANSKE BËSTA LËGEN MOT ALLMËNNINGEN 4RE BRA
sovrum, vardagsrum, arbetskök och stor matplats
MITT I HUSET (ELKAKLADE BADRUM MED KLINKERGOLV
OCH GOLVVËRME

UTGÅNGSPRIS: 2 495 000 kr
BOAREA: 127 kvm
BIAREA: 25 kvm
TOMTAREA: 520 kvm
ADRESS: Växthusvägen 31

MÄKLARENS BESKRIVNING: Välplanerad
1,5-plansvilla med garage, inglasat uterum och
BRASKAMIN -YCKET BRA LËGE MOT ALLMËNNING I
POPULËRT BARNVËNLIGT OMRÍDE 3EX RUM OCH KÚK
VARAV FEM SOVRUM "YGGÍR  ,UMMIG INSYNS
SKYDDAD TRËDGÍRDSTOMT #ENTRALT MED NËRHET TILL
BÍDE BAD IDROTTSPLATS SKOLOR BUSS OCH AFFËR
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Rösta på Kristdemokraterna!
Vi kristdemokrater tycker att politikens roll är att stödja och stötta – inte styra och ställa.
Kristdemokraternas styrka är den kombination av socialt ansvarstagande, valfrihet och
trygghet som kommer till uttryck i vår politik.
 En försiktig och omsorgsfull utveckling av
Ekerö och Stenhamra
centrum med bevarandet
av småstadskänslan.

 Ökat aktivitetsbidrag till
föreningslivet

 Fler hyreslägenheter/

 IT-satsning i skolan

ägarlägenheter/trygghetsboenden

 Parboendegaranti för
 Ny anläggning för både
sport/konsert och konferensevenemang

Kd:s fyra toppkandidater till kommunfullmäktigevalet.
Från vänster Sivert Åkerljung, Peter Östergren, Pernilla
Davidsson och Thomas Swenson.

våra äldre

 Flexiblare hemtjänst

 Förbättrad service och

 Pendelbåt till city

mer mark och lokaler till
näringslivet

 Utveckla självständig-

 Våra elever skall ha rätt

heten för människor med
funktionshinder

att redan under samma dag
komma i kontakt med elevhälsan om de behöver det!

 Fler mötesplatser för
www.kristdemokraterna.se

våra unga och äldre

riksd

agen
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Välkommen till Mäklarhuset på Ekerö
Johan Siönäs och Sophia Åkerman
Östen
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 Höjt vårdnadsbidrag
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52 personer med olika bakgrund och olika yrken

Pål Ross
Älvnäs

F.D KANSLICHEF

Klas Johansson
Ekerö Sommarstad

Alexis Frykfors
Lovö

Anna-Stina Eklund-Wivallius
Stenhamra

F.D REKTOR

LANTBRUKARE

ARKITEKT

F.D KRIMINALKOM.
Åke Svensson
Stenhamra

IT-KONSULT

CHEF PASSAGERARSERVICE
Sven Wikblom
Träkvista

Gunnar Mossberg
Hilleshög

Lennart Nilsson
Färentuna

Helena Butén
Träkvista

STUDERANDE

LINJEMONTÖR

ALLIANCE MANAGER

CIVILEKONOM
GRUNDSKOLELÄRARE
Katarina Ordelius
Närlunda

INFORMATÖR

CIVILINGENJÖR
VD

INGENJÖR

EGENFÖRETAGARE

STUDERANDE
LÄKARE
CIVILINGENJÖR
Krister Karling
Tappström

Frida Tamker
Närlunda

Hans Noreen
Träkvista

Mats Ahlbom
Träkvista

Ronny Erhardsson
Helgö

Hans Henriksen
Gällstaö

Staffan Strömbäck
Väsby

Adam Reuterskiöld
Stafsund

Robert Brente
Kungsberga

Beata Carpelan
Närlunda

Lou Sjöholm Mineur
Träkvista

EKONOM

LANTBRUKARE

FÖRSÄKRINGSJURIST

CIVILEKONOM

KOMMUNALRÅD
KONSTNÄR
KUNDANSVARIG

Robert Claussnitzer
Hillersjö

Gerd Lublin
Närlunda

Anna-Karin Ullgren
Skärvik

Inger Linge
Träkvista

Peter Carpelan
Närlunda

EGENFÖRETAGARE

Vi har alla ambitionen att fortsätta förnyelsen av vår politik och
vara ett parti för alla som bor på Mälaröarna. Det gäller jobbe
välfärden och ordning och reda i kommunens ekonomi.

Här är dina 52 kandidater i kommunalvalet. Vi är många och
väl representerade i hela kommunen, vilket är naturligt eftersom
Moderaterna är det största partiet i Ekerö kommun.
Som du ser har vi olika yrken och bakgrund.

Andreas Redlund
Munsö

Siv Norman
Träkvista

Det här vill vi göra för Mälaröarnas fortsatta utveckling
SKOLA OCH FÖRSKOLA

ÄLDREOMSORG

 Ekerös skolor ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna i landet

 Vi ska fortsätta att ha länets bästa äldreomsorg

 Ett gott skolklimat - ordning och reda och respekt för varandra

 Bygga ett nytt äldreboende i Stenhamra

 Satsa på kompetensutveckling för lärare och rektorer

 Bygga trygghetsboenden i flera kommundelar

 Bejaka friskolornas utveckling

 Matupplevelsen ska bli ännu bättre

 Ekerös ungdomar ska fortsätta kunna välja gymnasieskolor i hela länet

 Göra det möjligt att bo kvar hemma med god livskvalitet

 Satsa på skolmat med ännu högre kvalitet

 Utveckla stödet till anhörigvårdare

 Satsa på alla barns språkutveckling i förskolan
TRYGGHET
FRITIDSSATSNING

 Verka för att närpoliser finns på Mälaröarna, 24 timmar om dygnet

 Bygga en stor lekplats i Ekebyhovsparken

 Se till att fler gång- och cykelbanor får belysning

 Satsa på fler upplysta gång- och cykelbanor

 Utveckla stödet för utsatta kvinnor och brottsoffer

 Badhuset byggs vid Träkvistavallen
 Satsa på flera små multisportytor för olika sporter
 Skapa fler mötesplatser för äldre och yngre
 Jungfrusundsåsen ska bevaras för det rörliga friluftslivet

NÄRINGSLIV
 Förbättra den kommunala servicen till företagarna
 Föra in entreprenörskap i utbildningen på alla skolor
 Förbättra förutsättningarna för turism och besöksnäring
 Utveckla kundvalssystemet för fler möjligheter för små tjänsteföretag

Hans Gyllingmark
Ekerö Sommarstad

Håkan Lexing
Väsby

Kaj Pettersson
Tappström

Maria Kvarnheden
Träkvista

F.D PERSONALCHEF

Liselotte Claussnitzer
Hillersjö

ENTREPRENÖR

CIVILEKONOM
Deirdre Ross
Älvnäs

Margareta Wiberg
Älvnäs

Kjell O Johansson
Sandudden

www.moderaterna.net/ekero

JUR. KAND.

F.D INFOCHEF

BEHANDLINGSASSISTENT
Henry Molvidson
Älby

Ulla Ormont
Lovö

Lars-Olof Laurén
Träkvista

F.D FLYGLEDARE
Peter Kvarnheden
Träkvista

JUR. KAND.

ÖVERSTELÖJTNANT
Göran Löfgren
Hilleshög

KURATOR

REKTOR

LANTBRUKARE
IT-ARKITEKT

STUDERANDE

STUDERANDE
EGENFÖRETAGARE

Barbara Åberg
Svartsjö

Johan Strömbäck
Väsby

Adam Grünerwald
Närlunda

Jill Nilsson
Skå

VICE VD

OPERATIV CHEF

KEMIST
Ann-Britt Fransson
Stenhamra

Marzena Waligorska
Älvnäs

Lena Gerby
Älvnäs

Kerstin Balck-Ahlén
Nyckelby

EGENFÖRETAGARE

JUR. KAND.

AVDELNINGSDIREKTÖR
Nils Lundqvist
Närlunda

Jan Runesten
Munsö

Vi hoppas på ditt förtroende för att få genomföra bl a
dessa frågor under de kommande fyra åren.

CONTROLLER

Ekerö ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna i landet, vår
äldreomsorg ska fortsätta vara länets bästa och framkomligheten
på Ekerövägen måste bli bättre.

h
en,

Ingemar Hertz
Närlunda

KOMMUNIKATIONER
 Genomföra reversibelt körfält på Ekerövägen (på kort sikt)
 Genomföra utbyggnaden av en 4:e fil på Ekerövägen (lång sikt)
 Utveckla kollektivtrafiken - fler, bättre bussar och ökad turtäthet
 Anlägga fler infartsparkeringar
 Verka för en båtpendel till Stockholms city
 Införa en färja till Hässelby
CENTRUMUTVECKLING
 Ekerö centrum - bygga fler butiker, p-platser och bostäder nu när
bussgaraget flyttas
 Stenhamra centrum – bygga fler bostäder, äldreboende och affärslokaler
 Träkvista torg – skapa vackrare miljö, bygga fler affärslokaler, bostäder och p-platser
EKONOMI
 Ha en fortsatt god ordning i kommunens verksamhet och ekonomi
 Sänka kommunalskatten så fort ekonomin tillåter
 Fortsätta konkurrensutsättningen av kommunal verksamhet

Tack för Ditt förtroende!
Rösta på Moderaterna
den 19:e september!

24

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'(6J<JHI>'%&%

Gott om Karl Johan
i öarnas svampskogar
MÄLARÖARNA | Karl
Johansvampen och ett flertal andra soppar har högsäsong just nu.
Efter den ovanligt varma och
torra sommar kom de stora
mängderna med regn som
givit en ren drivhuseffekt i
markerna.
– Som genom ett trollslag
har det börjat skjuta upp
soppar i löv- och blandskogar och det har gått på några
dagar, berättar Mälaröarnas
naturskyddsförenings ordförande Bo Nylén.
Det är främst den tidiga
sommarkarljohan eller ﬁnludna stensoppen som debuterat men även aspsopp,
tegelsopp, smörsopp och
strävsopp har kommit i stor
mängd liksom en del sällsynta soppar som eldsopp och
sommarsopp.
– Det är även ovanligt gott
om stolt fjällskivling som är
en nästan lika läcker svamp
som Karl Johan, som jag anser jag vara den läckraste av
våra arter.
Vad beträffar soppar kan
man tryggt plocka dem eftersom det knappast ﬁnns några
verkligt giftiga arter att för-

Ny fritidsklubb i kommunen
för mellanstadieelever
MÄLARÖARNA | Från och
med i höst erbjuds kommunens 10- till 12-åringar
fritidsklubb varje dag efter
skolan och på alla lov.
Dessutom öppnas möjligheten för privata aktörer att
ordna fritidsverksamhet.
– Vi har inte riktigt uppfyllt
vårt uppdrag att erbjuda
verksamhet under alla veckodagar och under loven för
den här åldersgruppen, därför görs den här förändringen, säger Anders Anagrius,
ansvarig för barn- och ungdomsnämnden.
Förändringen införs i
samband med skolstarten
och eleverna i klass 4 till 6
erbjuds öppen verksamhet
mellan 14 och 17 under vardagar och mellan 9 och 17 på
skolloven.
Till en början ﬁnns fritidsklubbarna på kommunens

två fritidsgårdar i Träkvista
och Stenhamra samt på de
skolor som har verksamhet
längre ut på öarna. Dock gör
nya förordningar det möjligt
även för föreningar och privata intressen att ordna fritidsverksamhet med hjälp av
kommunala bidrag.
– Vi för samtal med vissa
enskilda aktörer, men ingenting är klart ännu, säger Anders Anagrius.
I första skedet blir det inte
någon större praktiskt skillnad för den som redan tidigare besökt fritidsgårdarna
på eftermiddagarna, annat
än att det är anmälningsplikt
för att få delta. Men vill det
sig väl så kan kommunens
elever så småningom ägna sig
åt både ridning, bollsport och
scouting efter skolan.

LO BÄCKLINDER

202 500 kronor till solceller i Ekerö
Mälaröarnas naturskyddsförenings ordförande Bo Nylén med morgonens Karljohanskörd, där även några
granna eldsoppar finns med. De sistnämnda är inte plockade för att ätas utan för färgens skull.
Foto: Bo Nylén, bilden är tagen med självutlösare.

växla med.
– Har svampen rör på hattens undersida, som soppar
alltid har, kan man plocka
utan rädsla här på Mälaröarna. Eldsopp och blodsopp

till exempel har kraftigt röda
färger och kan se ”skräckinjagande” ut, men är inte alls
giftiga, fortsätter Bo Nylén.
Enligt honom är det för tidigt att säga om det kommer

att bli någon bra säsong för
kremlor och kantareller, de
har inte riktigt kommit igång.

EWA LINNROS

MÄLARÖARNA | Privatpersoner eller företag i Ekerö
kommun har nu beviljats
202 500 kronor i stöd till installation av solceller.
Det motsvarar 8 kronor
per kommuninvånare, vilket
placerar Ekerö på plats 62 av
Sveriges kommuner i Svensk
Solenergis rankinglista.
Det nya stödet för installa-

tion av solceller infördes den
1 juli 2009 och fram till sista
maj i år har 144 miljoner
kronor beviljats i stöd i hela
landet. Sedan solcellsstödet
infördes har det kommit in
strax över 600 ansökningar.
Fortfarande ﬁnns det cirka
70 miljoner kronor kvar att
fördela i stöd.

Trygg hemtjänst för dig
nu utökar vi vår verksamhet till ekerö
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.
Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss!
Eva Dahlby
Verksamhetschef Ekerö
0730-474519
eva.dahlby@proffskraft.com

$UEHWDSn (*HQJLQHHULQJ
bUGXFLYLOLQJHQM|U"+DUGXWU|WWQDWSn ELON|HUQD"
9LlUHWWNRQVXOWI|UHWDJPHGNRQWRUL6WHQKDPUDVRPDUEHWDU
PHGKnOOIDVWKHWVEHUlNQLQJRFKNRQVWUXNWLRQ9LlUlYHQHQVDP
QRUGLVNnWHUI|UVlOMDUHDY$XWRGHVNV)(0SURJUDP$OJRU
9LH[SDQGHUDURFKV|NHUGLJVRPKDUHUIDUHQKHWDYKnOOIDVWKHWVDQDO\VRFK
)(0EHUlNQLQJDU
$QPlOGLWWLQWUHVVHWLOO6YHQHOOHU.MHOO2YHSn HOOHU
PHNDQLN#HJHQJLQHHULQJVH)|UPHULQIRVHZZZHJHQJLQHHULQJVH

)RWR-DNRE.XWWHQNHXOHU.7+

www.raktpa.se

MÅLA HUSET I SOMMAR?

Ge ditt hus en ny look!
Upptäck en helt ny och unik utomhusfärg! One är fasadfärgen som färgsäkrar 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!

C

Introduktionspris

Här ﬁnns

25 %

vi!

rabatt på One!
Gäller t o m 31 augusti.

www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
Inspiration  Tips  Trender      Kunskap        Tips                

Foto: Kennet
Bengtsson,
Ekerö bildbyrå

Centerpartiets program för trafik och kommunikationer
Goda kommunikationer med omvärlden blir allt viktigare i vår
rörliga värld. Kommunikation innefattar också IT-världens möjligheWHU'HVVDKDUSnLQJHWYLVPLQVNDWYnUWEHKRYDYDWWI\VLVNWI|UÁ\WWD
oss. Vi reser allt mer. Över 8000 kommuninvånare pendlar dagligen
ut från kommunen. Vi måste på alla sätt minska de negativa effekterna av resandet, miljöpåverkan från bränslen, slitaget på naturen,
tidsspillan och olycksrisker. Kommunikationerna via vägar, spår
och vatten är helt avgörande för hur Ekerö utvecklas. Centerpartiet
arbetar för att påskynda omställning till förnyelsebara bränslen för
miljöns skull.
Vi vill:
zDUEHWDI|UDWWI|UElWWUDRFKXWYHFNODNROOHNWLYWUDÀNHQEnGH
inom kommunen och till och från våra grannkommuner
zVQDUDVWKDUHYHUVLEHOWN|UIlOWSnYlJVnDWWGHWÀQQV
NROOHNWLYWUDÀNÀOPRUJRQRFKNYlOORFKSnVLNWE\JJDXWYlJ
WLOOI\UDÀOHUPHGNROOHNWLYWUDÀNÀOLUXVQLQJVWLG
zKDSHQGHOEnWVWUDÀNPHOODQ6WHQKDPUD(NHU|FHQWUXPRFK
6WRFNKROPVLQQHUVWDG

zKDIlUMHWUDÀNPHOODQ)lUMHVWDGHQRFK/|YVWD
z

ha ytterligare en bro från Ekerö centrum över Tappström

zKDEXVVWUDÀNSnVWUlFNDQ6WHQKDPUD(NHU|FHQWUXP

-XQJIUXVXQG6ODJVWD6NlUKROPHQ)OHPLQJVEHUJ
zKDHQEXVVOLQMHPHOODQ6WHQKDPUDRFK-XQJIUXVXQGYLD7UlNYLVWD
zDWWEXVVJDWDLQUlWWDVPHOODQ6DQGXGGHQRFK(NHU|VRPPDUVWDG
zDWWI|UV|NJ|UVPHGXSSVDPOLQJVWUDÀNPHGPLQGUHEXVVDURFK
ULQJOLQMHUWH[PHOODQQRUUD)lULQJV|RFK6WHQKDPUD
z att barn som färdas med buss till och från skolan alltid ska
ha sittplats
zXWUHGDP|MOLJKHWHQPHGVSnUEXQGHQWUDÀNWLOO(NHU|
z fortsätta att bygga ut gång- och cykelvägar
z förbättra och öka antalet infartsparkeringar

www.malarocentern.centerpartiet.net
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Meg njuter av att disponera sina dagar fritt och sitter gärna och vilar eller läser i det nybyggda växthuset. Bilden till höger visar Meg som nyutexaminerad och förväntansfull 23-åring.
Foto: Lo Bäcklinder och Stockholms elevfoto

42 år vid samma kateder
Den 18 augusti var det första
gången på 42 år som inte Meg
Karlsson var med och firade
skolstarten med tårta på Munsö
skolas skolgård. Men livet som
pensionär lär knappast ge något
större utrymme för att sakna det
som varit, utan nu väntar dagar
sprängfyllda av alla hennes
intressen.

– Jag visste ju inte ens om jag skulle
trivas så långt ut på landet. På den
tiden gick det bussar två gånger
om dagen och till en början ﬁck jag
cykla till skolan för att komma dit,
berättar Meg som före ﬂytten bodde
med sina föräldrar vid Brommaplan
och inte alls hade någon anknytning
till Munsö.
Men möjligheten att ﬂytta hemi-

En leende, fräknig ung dam blickar ut från bilden som tagits av
”Stockholms elevfoto” 1968. Den
föreställer den då 23-åriga Meg
som just utexaminerats från lärarseminariet och fått fast anställning på Munsö skola med tillhörande lärarbostad. I blicken anas
förväntan och förvissning om att
hon valt rätt yrke, men varken
Meg eller någon annan kunde tro
att hon faktiskt skulle bli kvar på
skolan ända fram till sin pensionering.
Namn Meg Karlsson
Aktuellt Nybliven pensionär
efter att ha arbetat som lärare på
Munsö skola i 42 år
Bor På Adelsö sedan 1980
Familj Man och två vuxna barn
med familjer
Intressen Historia, vikingahant-

från med både jobb och bostad ordnade på samma bräde lockade och
Meg gav sig in i tillvaron som lärare i
en liten byskola.
– Jag var ung, klädd i långbrallor
och såg nog inte alls ut som många
tyckte att en lärare skulle se ut. Men
jag blev ändå väl mottagen och det
fanns tanter som erbjöd mig både
att baka bullar till mig och tvätta
min tvätt.
Meg tackade dock nej till de generösa erbjudandena och skötte sitt
hushåll själv. Hon kände ofta av den

verk, oljemålning och läsa böcker
bland mycket annat
Favoritplats på Mälaröarna
Jag älskar miljön på Alsnöhus
och Hovgården, särskilt på våren
Vill förändra på Mälaröarna
Jag skulle vilja ha en mer turistvänlig kommun

www.nordic-light.com
www.solskydd-inredning.se

höga status som bland annat lärare
och präster åtnjöt vid den tiden. Det
var till exempel inte alls ovanligt att
de gamla i bygden neg för henne,
vilket kändes lite märkligt för en
ung tjej.
Arbetet på en liten skola på landet

har också haft sin speciella karaktär.
– Från början var det till exempel
omöjligt att lägga föräldramöten
utan att ta hänsyn till både mjölkningstider, slakt och skörd och än
idag börjar alltid föräldramötena
kvart i sju, för att passa föräldrarna som kommer med färjan från
Adelsö.
Hon minns också med förtjusning hur barnen kom skidande till
skolan på vintrarna och ställde sina
skidor i ett ställ på gården. Glädjen
var därför stor när hon i vintras såg
en av sina elever komma skidande
tillsammans med sin pappa över
skolgården.
Till en början hade Meg ett litet
grupprum med öppen spis att disponera för sig och sin klass. Sedan
dess har skolan byggts ut i etapper
och lokaler och resurser har prioriterats om.
– Första klassen var årskurs 1 – 2
och min sista klass var också en årskurs 1 – 2.
Däremellan har hon haft både

små och stora klasser och alla olika
årskurser.
Så cirkeln är sluten på ett sätt,
men annars är Megs berättelse
om hur det varit att vara lärare på
samma skola under så lång tid en
linjär berättelse, med utveckling
och förändring som starkaste kännetecken.
Men vissa saker går igen. Till exempel är det många Munsö- och
Adelsöfamiljer där både föräldrar
och barn har haft Meg som lärare i
grundskolan.
Likaså tenderar pedagogiken att
återkomma.
– Jag tycker att jag kan se att vissa
pedagogiska idéer kommer igen när
de har varit borta ett tag, säger Meg
och ger exempel på hur hon har suttit igenom dagar av kurser som går
ut på att införa en ny pedagogisk
tanke, för att några år senare helt
förkasta idén och istället förespråka
en annan.
Men hon har alltid älskat sitt arbete
och efter att hon släppt sin föreställning ganska omgående om att barn
ska vara artiga och sitta still, så har
hon sett det som en utmaning att
vara ärlig mot barnen och inte spela
en roll som ändå blir genomskådad.
– Jag har fått en vana vid att se
ganska snabbt hur ett barn är och jag
har också lärt mig att välja vilka stri-

Varför Nordic Light?
Varför Nordic Light?
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Välkommen till
vår utställning!
Terrassmarkiser
Fönstermarkiser
Balkongmarkiser

Persienner - Rullgardiner - Träpersienner
Plisségardiner - Skärmgardiner - Lamellgardiner

der som är idé att ta direkt och vilka
som kan vänta till senare.
Nu ser hon fram emot dagar fyllda av alla de aktiviteter som tidigare
fått stå åt sidan för yrkeslivet.
– Det gäller att bestämma sig för
vad man ska syssla med. Jag har så
många intressen att jag måste prioritera mellan dem.
Måla i olja, vikingahantverk, lokal

historia, släktforskning och aktivt
arbete i Alsnu skeppslag är bara några exempel på vad hon tänker ägna
sig åt.
– Jag väver brickband, syr vikingaföremål och gör vikingatida silversmide bland annat.
Hon går och hämtar några av de
vackra föremål hon gjort och det är
fascinerande att se hur gammalmodiga, enkla tekniker skapar oändligt
vackra ting som skulle göra vilken
nutida människa som helst glad.
Men Meg väjer inte heller för det
moderna.
– Igår kom jag hem med en scanner från stan. Jag tycker att det är
roligt med tekniska hjälpmedel som
man kan ha stor nytta av. Man får
inte stanna upp i utvecklingen.
Och det ﬁnns det sannerligen
ingen risk att Meg gör med så många
järn i elden.
LO BÄCKLINDER

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:

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

www.kaggeholmsslott.se
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Regn inbrottstjuvar och fylletant
50 ÅR SEDAN | Sommaren
1960 blir en mycket regning
sådan. Detta avskräcker
dock inte barnen att simma
och inbrottstjuvarna att
härja.
Ungefär 200 barn i Färingsö
har deltagit i sommarens simundervisning. ”En mycket
vacker siffra med tanke
på den kyliga och regniga
väderlek som rått under
större delen av terminen. I
lördags hade eleverna vid
de tre simskolorna Karlskär,
Stockby och Mörby med föräldrar och anhöriga samlats
till gemensam promotion
vid Mörby badplats. Ett
20-tal magistrar och ungefär
30 kandidater ﬁck promotor
herr Sten Ragnar i Färingsö
skolråd, bekransa.”
Också simskolorna i Lovö
och Munsö-Adelsö avslutas
med välbesökta promotionshögtider i ett väder som
kunde varit bättre. ”Men de
hotande molnen förmådde
inte lägga sordin på ungdomarnas friska humör, och
stolta mammor och pappor
ﬁck fullgoda bevis på att
barnen ivrigt lyssnat på sin
pigga simlärarinna Birgitta
Sundblad. Simkunnigheten
har fått en ordentlig knuff
framåt genom undervisningen vid Lunda på Lovö
och Sjöängen på Munsö,
och föräldrarna visade sin

Simlärarinnan Birgitta Sundblad med bekransade ungdomar på Lunda
badbrygga på Lovö.

tacksamhet med bland annat sköna blomster till den
populära lärarinnan.”
Snart är det åter dags för
den vanliga skolan och Skå
skola får storfrämmande då
Sveriges televisions matmamma Ria Wägner kommer i september för att hålla
ett ”kulturhistoriskt gastronomiskt kåseri” rubricerat
”Den modiga värdinnan”.
Mindre trevliga besökare
har ﬂorerat i bygden under
sommaren. I Mälaröarnas
Nyheter skriver man att det
varit inbrott på löpande band
i öarnas sommarstugebyar.
”Medan en sommargästfamilj i Hallsta, Adelsö,
häromdagen gick ut i skogen
en halvtimme för att plocka
svamp, passade en långﬁngrad person på att gå in i deras
stuga och stjäla en transistorapparat. Tjuven hade

troligtvis hållit sig gömd i
snåren invid huset och avvaktat ett lägligt tillfälle för
kuppen. Någon svårighet
hade han inte att bereda sig
tillträde. Sommargästerna
hade – vana vid mälaröbornas ärlighet – inte brytt sig
om att låsa dörren!”
I Träkvista dyker det också
upp en mindre sympatisk
besökare. Under rubriken
”Fylletant i Träkvista” kan
man läsa att ” En 67-årig
dam från Stockholm väckte
häromkvällen uppmärksamhet genom att uppträda
berusad på Träkvista torg.
Det blev folksamling och
polisen måste tillkallas. Då
polisen kom hade fruntimret
förts undan och satt som ett
kolli mot en husvägg. Polisen
måste bära henne till bilen!”

Färingsö Hilleshög
Högt belägen i vacker Mälaridyll med endast ett stenkast ner till brygga samt sjöglimt från huset. Ljus och trivsam villa av
hög klass med genomgående fina materialval. Sällskapsyta där takhöjd och panoramafönster ger rymd utöver det vanliga. 146+33
kvm, 4 sovrum. Härliga uteplatser, drygt 200 kvm, mot vacker tomt om 1.693 kvm i SV-läge, där pool planerats. Genuin Mälaridyll
med Bullerbykänsla och lugnt lantligt läge. Båtplats möjlig. Gångavstånd till buss. Välkommen på visning.......
Utgångspris: 3.995.000 kr Visas: Visning pågår. Vänligen ring för tid. Adress: Viksundsvägen 87 Ekerö 08-560 304 22

EWA LINNROS

Träffa oss
under valet!

Ekerö Närlunda
Eftertraktad 1,5-plans kedjehus i attraktiva Närlunda med två minuters promenad till skola/dagis. Genomgående fint skick
och har en genomtänkt planlösning med stort kök och vardagsrum samt många sovrum. 153 kvm, 5-6 sovrum. Härlig uteplats mot
lummig tomt. Ligger trevligt på lugn gata och med kort gångavstånd till badplats vid Mälaren och till buss. Trivsamt, lugnt och
barnvänligt område med närhet till Ekerö Centrum. Varmt välkommen på visning eller ring för närmare information.
Utgångspris: 3.895.000 kr Visas: Sön 29/8. Vänligen ring för tid. Adress: Sävstaholmsvägen 2 Ekerö 08-560 304 22

Läm
na f
örsl
Temaveckor:
ag i
Vecka 33: Vi öppnar valstugan!
vår
förs
lags
Vecka 34: Kulturvecka
Besök
låda
oss i v
28/8 kl. 12.30 Torgmöte Ekerö Centrum
alstug !
kl. 13.30 Stenhamra Centrum
an!
29/8 kl. 12.00-16 00 SV-dagen, Ekebyhovs slott
Vecka 35: Bostadsvecka
4/9 kl. 13.30 Torgmöte Ekerö Centrum
kl. 14.30 Stenhamra Centrum

Fråga oss!

Ekerö Sandudden 3:a 55+
Underbar vy i fågelperspektiv mot Mälaren och över Sandudden. Högst upp i södersluttning med fantastiskt ljus och härlig
rymd. Stora glasade ytor och härlig balkong. Öppen trivsam planlösning. Fina materialval och bra skick i gediget byggda fastigheter.
Lugnt och bekymmersfritt boende med gångavstånd till strandpromenad, butiker, restauranger. Nära busshållplats. Garage finns att
hyra. En härlig Mälaridyll med hög livskvalitet! Varmt välkommen på visning. Utgångspris: 2.500.000 kr Kvm: 78
Avgift: 4.697 kr Visas: Vänligen ring för tid. Adress: Mälarvyn 11 Ekerö 08-560 304 22

Vecka 36: Kommunikationsvecka
11/9 kl. 10.30 Torgmöte Ekerö Centrum
kl. 11.30 Stenhamra Centrum

Less på trötta
mäklare?

Vecka 37: Barn- och ungdomsvecka
18/9 kl. 11.30 Torgmöte Ekerö Centrum
kl. 12.30 Stenhamra Centrum

Anlita någon som jobbar lite hårdare
och med ett äkta engagemang.
Välkommen att kontakta oss
och bli nöjd du också!

(vi reserverar oss för eventuella förändringar i tiderna)

Radio Liberal 101,4 Mhz
klockan 17.00-18.00
24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9
därefter sänder vi tisdagar
varje jämn vecka!

www.folkpartiet.se/ekero
Gunnar Pihl, ordförande: gunnar.pihl@nyvana.se
Jan-Erik Billter, gruppledare: jan-eric.billter@redcross.se

Adelsö

Ekerö

Två sjötomter i soligt läge med närhet till färjan.
Bebyggda med enklare fritidshus. Tomter om 2.645 + 2.708
kvm. Kan köpas separat. Attraktivt läge som sällan saluförs.
Visas: Vänligen ring för info. Adress: Marielundsvägen 38B
samt 38C Ekerö 08-560 304 22

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

-81*)58681' 1(:6
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6LVWYDUGHWNUlIWVNLYD1XlUGHWYDQOLJKHGHU
OLJNYlOOLVDPPDJDOQDDQGDVRPDOOWLG
%DFNLQEXVLQHVVERNDLWLGSnPHGNODFNDU
QDRFKYlONRPQDWLOO-XQJIUXVXQG

Wendtholmsdagarna har kommit att bli en välbesökt kulturevenamng i vacker Mälarömiljö, men nu läggs verksamheten ner. (Bilden är tagen vid ett
tidigare tillfälle)
Foto: Ove Westerberg

6.g5'()(67 Inga fler Wendtholmsdagar
/|UV|Q

9lONRPPHQWLOO6N|UGHIHVWSnNURJHQ
8QGHUKHODKHOJHQVHUYHUDUYLHQVSHFL
HOOVN|UGHPHQ\RFKXQGHUO|UGDJNYlO
OHQJnUVMlOYD6N|UGHIHVWHQDYVWDSHOQ

%RNDSnLQIR#UHVWMXQJIUXVXQGVH
ZZZUHVWMXQJIUXVXQGVHö%U\JJDYlJHQYLG-XQJIUXVXQGV0DULQD

FÄRINGSÖ | Efter 11
år med välbesökta
Wendtholmsdagar slås
nu verksamheten igen.
Men det betyder inte att
evenemangen är slut på
Wendtholmens gård.

– Det har varit otroligt
mycket jobb och förra året
märktes lågkonjunkturen av
och det gick dåligt för konstnärerna som var här. Därför
bestämde vi oss för att inte
har några ﬂer Wendtholmsdagar. Någon gång måste

man ju sluta, säger Gunnela
Ljunggren som tillsammans
med Karin Rydberg har arrangerat konst- och hantverksutställningen i början
av september varje år på den
vackra och anrika Wendtholmens gård.
Allt började med att den
populära konstutställningen Slottstappningen, som
ägde rum under ett par år på
Svartsjö slott las ner. Gunnela Ljunggren och Karin
Rydberg ville att arrangemanget skulle leva kvar

och började därför driva det
i egen regi.
Nu elva år senare kan de
konstatera att det har blivit
en populär och välbesökt
kulturtillställning,
med
fyllda parkeringar och utställare från såväl Mälaröarna som övriga Stockholmsområdet.
– Det har varit väldigt roligt, men jag måste säga att
det känns skönt att slippa
börja städa alla hus och lador, som vi har gjort under de
senaste åren, säger Gunnela

Ljunggren.
Nu är det med ett visst mått
av nostalgi som de bränner
skyltarna som satts upp vid
den här tiden under tidigare
år. Men trots det är de inte
sysslolösa. De har redan hunnit med att anordna loppis,
tipspromenad per häst för lokala ryttare, vid sidan om alla
de dagliga verksamheterna
med bland annat hästar, får,
veterinärpraktik och renovering av gamla hästvagnar.
LO BÄCKLINDER

En härlig höst är här...

GYMPAN börjar vecka 36
Måndagar kl 19.10 - 20-20
Medelgympa med hantlar. Träning för hela
ŬƌŽƉƉĞŶƟůůŐůĂĚŵƵƐŝŬ͘>ĞĚĂƌĞ͗ŶŶĞͲDĂƌŝĞ

Tisdagar kl 20.00 - 21.00
,ŽƉƉůƂƐŐǇŵƉĂĨƂƌĚŝŐƐŽŵŝŶƚĞǀŝůůŚŽƉƉĂ
ŵĞŶƚƌćŶĂŬŽŶĚŝƟŽŶŽĐŚƐƚǇƌŬĂ͘
>ĞĚĂƌĞ͗ŶŶĞͲDĂƌŝĞ͕ůŝǌĂďĞƚŚŽĐŚDĂƵĚ

Torsdagar kl 19.30 - 20.30
DĞĚĞůŐǇŵƉĂŵĞĚŚĂŶƚůĂƌŽĐŚĚĂŶƐĂŶƚĂŝŶƐůĂŐ͘
dƌćŶŝŶŐĂǀŬŽŶĚŝƟŽŶŽĐŚƐƚǇƌŬĂ͘>ĞĚĂƌĞ͗DĂƵĚ

ůůĂƉĂƐƐćŐĞƌƌƵŵŝ
ŬĞďǇŚŽǀƐƐŬŽůĂŶƐŐǇŵŶĂƐƟŬƐĂů͘
Priser:
ůůĂƉĂƐƐͬǀĞĐŬĂϴϬϬŬƌ͘ƩƉĂƐƐͬǀĞĐŬĂϲϬϬŬƌ
ŶƐƚĂŬĂƉĂƐƐϱϬ͗ͲͬŐĊŶŐ͘
Vi tar FriskvårdsChecken

Unna dig något trevligt!
Kurser på Mälaröarna
med start i september
 Trädgårdsdesign
 Jägarexamen
 Tapetserarkurs
 Måleri
 Sota självkurs
 Svetskurser
 Svampjakt
 Engelsk konversation
Hela det stora kursprogrammet
delas ut till alla hushåll.

Vi erbjuder:
- Styrketräning
- Rehabträning
- Naprapat
- Solarium
Tecknar du ett 12 månaders
avtal med autogiro under
september ingår en timmes
personlig träning. (värde 550:-)

Mer info och anmälan på
www.studieframjandet.se/ekero

VÄLKOMMEN TILL TRÄNING
FÖR ALLA ÅLDRAR
MED DUKTIGA LEDARE

Läs mer på www.malarosok.nu

Öppet hus varje måndag
mellan 18:00 och 20:00.
Välkommen in och titta på
vår anläggning!

Öppet alla dagar

05:00 -- 23:00
Studiefrämjandet Mälaröarna
Tel. 08-555 352 00
www.studieframjandet.se/ekero

www.stenhamragym.se
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Förbifarten på
slottsgalleriet
EKEBYHOV | Den 28 augusti har utställningen ”Fast i
förbifarten” vernissage på
Ekebyhovs slott.
Det är en grupputställning
med fokus på Förbifart
Stockholm och Slussen. Tio
konstnärer, varav fem från
Lovö deltar i utställningen.
Syftet med utställningen är
att informera, men även att
stimulera och utmana med
hjälp av humor och allvar.
Peter Tucker som är bosatt på Lovön, har gjort ett
omfattande Powerpointspel
som undersöker alla aspekter på Förbifartsproblematiken inklusive olika tänkbara
dragningar över och under
Mälaren. Dessutom tas några
andra frågor upp, bland annat
anledningen till att dragningen över Lovö valdes för Förbifarten, och man talar också
om ett behov av en annan
rutt för väg 261 förbi världsarvet Drottningholm.
Själva utställningen behandlar även Foster/Bergs
design för den nya Slussen,
som av många uppfattas som
en våldtäkt på en av Stockholms mest älskade platser.

– Både när det gäller Förbifart Stockholm och Slussen
är det viktigt att det blir mer
allmänt känt hur bristfällig beslutsprocessen i stora
stycken har varit, och hur
mycket blå dunster som har
blåst omkring under den
gångna debatten.
Syftet med detta samarbete mellan ett ﬂertal ganska
olika konstnärer är att visa
konstens unika förmåga att
belysa viktiga samhällsfrågor från skiftande och ofta
berikande håll. Tanken är att
utställningen ska åka vidare
till en annan lokal i centrala
Stockholm efter sin vistelse
i Ekebyhovs slott. Det är lika
viktigt att stockholmare är
bättre informerade om vad
Förbifart Stockholm betyder
för Mälaröarna som det är
att mälaröborna förstår vilken deprimerande effekt den
nya Slussen skulle ha på stadens liv. I bägge fallen är det
en hjärtefråga, berättar Peter
Tucker.
De övriga lovökonstnärerna är Arne Tribukait,
Cilla Ericson, Noa Ericson
och Timothy Crisp. Från
Stockholm deltar konst-

”Avlopsrör” av Arne Tribukait, som
är en av konstnärerna på utställningen på Ekebyhovs slottsgalleri.

närerna Lotti Malm, Bitte
Richardsson, Ulf Frödin,
Ulla Nordenskjöld och Ulf
Rahmberg. På vernissagedagen håller Peter Tucker ett
föredrag under titeln ”Förfärliga fakta om Förbifarten”.
Utställningen pågår till och
med 5 september.
EWA LINNROS

Offentligt möte och debatt

Dags för pendelbåt till
Stockholms innerstad?
Kom och gör din röst hörd!
Passa på att ställa frågor och tycka till
Onsdag 1 september kl 19 (till ca 20)
Tappströmsskolans matsal
På plats ﬁnns en oberoende initierad panel bestående av:
Inger Linge kommunfullmäktiges ordförande, fd kommunalråd
Michael Stjernström ersättare i SL:s styrelse
Per Ekberg bitr planeringschef Storstockholms Lokaltraﬁk (SL)
Susanna Hall Kihl grundare Vattenbussen
Sakkunniga marina experter från SSPA* ﬁnns också på plats
(*marinkonsultﬁrma ägd av Chalmers stiftelse)

Moderator: Sivert Åkerljung (Kd) Ekerö
Välkommen!
Arrangör: Kristdemokraterna

Nu på Ekerö: Roger Sjögren 070-717 79 49
4EL     s     s WWWBIRKARORSE
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Färingsö sjöscouter 50 år
Färingsö sjöscouter firar 50-årsjubileum i år. Redan från start
var uppslutningen stor och idag
är verksamheten i full gång.
Men det har också varit svackor
under åren.
1960 byggdes mycket av Stenhamra.
Det fanns nästan inga aktiviteter för
barn och ungdomar, vilket några nyinﬂyttade familjer där föräldrarna
var scouter från Mälarscouterna, tog
tag i. Det var Sonja och Nalle Holtsberg och Margareta och Sture Lindblad som bestämde sig för att starta
upp Färingsö sjöscoutkår, FSK.
– De tog kontakt med Bertil Lööf
som hade drivit scouting i kyrkan
och frågade om han ville bli kårordförande, berättar Margareta Svenmarck som är inne på sin andra omgång som kårordförande.

Bild från sent 70-tal. I mitten på båten sitter Anders Larsson som fortfarande är med
i kåren.
Foto: Leif Andersson

På bilden syns Sture Lindblad som var en av initiativtagarna till Färingsö sjöscoutkår.
Damen vid hans sida är Gudrun Karlgren.
Foto: Sonja Holtsberg

Margareta Svenmark, kårordförande.
Foto: Ewa Linnros

ringsö sjöscoutkår har ett tjugotal
seniorscouter, det vill säga i åldrarna
från 15 år och uppåt. Så många i den
åldersgruppen har de aldrig haft
förut. Scouterna börjar från cirka

EWA LINNROS

FAKTA FÄRINGSÖ SJÖSCOUTKÅR


Förutom källarlokalen hade de också tillgång till sjöstugan vid Bromma gård som tillhörde kommunen
då. De ﬁck även vara i stora huset för
övernattningar när de hade hajker.
För cirka tio år sedan behövde

>>
>>

Bildades 1960

>>

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr, gemenskap,
internationella möten och värdebaserat ledarskap. Verksamhet
bygger på den värdegrund som finns i scoutmetoden, scoutlagen och scoutlöftet

>>

Med scoutlöftet lovar scouten efter bästa förmåga följa scoutlagen och dess huvudprinciper: Plikt gentemot Gud (en högre
makt, inte enbart den kristna lärans Gud), plikt gentemot andra,
plikt gentemot sig själv.

Tillhör Birka Scoutdistrikt av Svenska Scoutförbundet som är ett
av fyra distrikt i Stockholmsregionen.
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Scouting handlar mycket om ledarskap och den sociala biten att
kunna umgås med folk. Här får alla
vara med och ingen stöts ut. Också
handikappscouting är ganska stort.
I FSK har de haft många handikappade genom åren.
Deras verksamhet kretsar mycket
kring segling. Scouterna har möjlighet att bland annat ta seglingscertiﬁkat och kustskepparexamen som
är gångbart utåt. Utöver det får de
bland annat allmän ledarutbildning
och sjukvårdsutbildning.
Under jubileumsåret ska de ha en
ordentlig fest. De ska försöka synas
lite mer och ha utställningar, bland
annat på Ekebyhovs slott. Sedan ska
de hålla i Birka scoutdistriktsstämma, vars distrikt de tillhör.
– Vi har frågat vår vänförening
Träkvista sjöscoutkår om vi får kinesa i deras stora lokaler som är
Ekebyhovskyrkans gamla moduler.
De skänktes till scouterna förra året.
Lokalerna är inte riktigt färdiga. De
gör jättemycket själva, så vi får kanske gå in och hjälpa dem lite inför
detta.

Kom och träffa
nya vänner, ha kul och upptäck
glädjen i SQUARE DANS
Nybörjarkurs med 10 kurstillfällen

ANETTES KLIPPSTUGA
Jungfrusundsvägen 2 överlåtes.
PlDts för 2 frLsörer. KundNrets Ànns.
Bra pris vid snabb affär.
Ring kvällstid efter 18.
0739-12 12 71 eller 560 327 02

Fredag 10 september startar vi med
ÖPPET HUS och GRATIS PROVA PÅ!
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För mer info ring Peter 37 02 57 eller 0709-32 58 37
Besök gärna Ekerö Square-Dancers hemsida
www.ekerosquaredancers.se
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Plats: Sjöscoutstugan, Bryggavägen 129
(vid foten av Ekebyhovs skidbacke)
Tid: 10-12

H

BERG & NYCANDER AB, EKERÖ

Ett positivt trendbrott är att Fä-

åtta års ålder. De delas in i olika ålderskategorier allt eftersom. Det
ﬁnns även en kategori för vuxna
som kallas för Roverscouter och
som är från cirka 19 år och uppåt.
Alla vill inte bli ledare men vill ändå
vara med som scout och då ﬁnns det
möjlighet för det.
– Alla kanske inte passar som ledare även om man får en otrolig
ledarutbildning genom scouting.
Det slår också väldigt högt på arbetsmarknaden idag om man kan
tala om att man har varit scout eller
ännu bättre, att man är scout, säger
Margareta.

MO

Vi säljer husgeråd och trädgårdsartiklar och
söker någon som självständigt kan dela
tiden mellan leveranser, ordermottagning
och försäljning med kundbesök.
Den vi söker bör vara ung, ha körkort och
kunna någon engelska.
Ring eller mejla till Caroline Sandberg
08-560 310 70, caroline@bony.se

Så har det dock inte alltid varit.
Ett tag höll kåren på att gå under
fullständigt, om det inte varit för
Margareta Svenmarcks insats. Hon
bär en massa märken på sin skjorta
och den högsta utmärkelsen är den
som hon ﬁck när hon hade räddade
kåren.
– Jag gick vår högsta scoutkårutbildning som heter Treklöver-Gilwellutbildning. Där sa de åt mig att
”det du ska göra är att försöka rädda
din kår.”
Det var 96-97. Hon ﬁck mycket
stöd och det hela gick bra. Det hade
varit en svacka ganska länge och det
hade varit upp och ned även bland
scouterna i hela landet.
– Just nu tror jag att det är ordentligt på uppgång på grund av att man
har jobbat igenom så mycket. Man
ser att de gamla principerna som vi
har håller, men man måste göra lite
roligt runt i kring. Till exempel kunde det vara väldigt mycket protester
med att bära scoutskjorta. Nu ﬁnns
det alla möjliga skojiga kläder som
de kan ha istället för scoutskjortan
om de vill.

?

ORDER, LAGER,
FÖRSÄLJNING

Det första mötet ägde rum i september 1960 och det blev en lyckad
start med 43 scouter. Året efter på
våren skaffade de sin första båt. Det
var en så kallad slända som bara fyra
personer kunde segla, så det ﬁck turas om. Idag har kåren många båtar,
bland dem så kallade Torekovjullar
och kanoter.
– De stora scouterna har fått en
egen båt, det är en maxi 77:a. Den är
en fantastisk tillgång.
Idag är de cirka 100 stycken med
ledare och barn. De är några för få
för att kunna orka med alla aktiviteter de skulle vilja göra och har ett
ständigt behov av ledare. Det skulle
kunna vara ett heltidsarbete, men
det är en ideell förening där alla ställer upp frivilligt.
I början höll man hus i hemvärnsgården i Stenhamra. Ett år senare
ﬁck de vara i gamla Stenhamraskolan i Stenhuggarbyn.
Så småningom byggdes Stenhamraskolan. Där jobbade både Sonja
Holtsberg och Margareta Lindblad
och de ”bråkade” till sig en källarvåning på skolan.
– Den var för ungdomsverksamhet så det var scouterna, 4H och
musikgrupper där. Men scouterna
bredde ut sig mest. Vi kunde till och
med ta in båtarna för renovering
där, berättar Margareta.

skolan mer utrymme och scouterna
ﬁck ﬂytta på sig. De erbjöds den så
kallade Janssonska villan som ligger
intill församlingsgården och Stenhamra förskola. Villan ägs av kommunen och scouterna får ha den
gratis.
– Det är bra men lite litet. Vi har
inte plats för alla och det står många
på kö.

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Välkommen till Ekerö Vårdcentral
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst
som har vårdavtal med Stockholms läns landsting
Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök kl 17-20
Tidsbokning via telefon 560 375 00
Läkare:
Dr Ulla Puolakka, Dr Monica Möller, Dr Olof Thilander,
Dr Katarina Jennerot, Dr Katarina Söderlund, Dr Kjersti Veholmen,
Dr Siv Lundaahl, Dr Pegah Tasharroﬁ, Dr Munthir Ibraheem,
Dr Arja Väisänen Hillebrant, Dr Anders Nygren
Distriktssköterskorna: telefon 560 375 00
Vaccinationsmottagning: telefon 560 375 00
Diabetessköterska: telefon 560 375 30 måndag och onsdag 9.30-10
Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 687 78 60,
Klädesvägen 12 plan 2, Bromma, (bredvid systembolaget)
Vi erbjuder:
Hälsoundersökning
Vaccination
Hälsosamtal
Råd, behandling vid viktproblem
Diabetesmottagning
Tillgång till specialistläkare
Intyg
Anhörigstöd
Spirometri (lungfunktionsutredning)
Vi nås även via vårdguiden Mina Vårdkontakter
Fax 560 375 49 Återbudstelefon 560 375 70
Ekerö Vårdcentral
Bryggavägen 8 plan 2, 178 31 Ekerö. www.ekerovardcentral.se
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Hjärt- lungräddning För andra året i rad har Ekerö civilförsvarsförening besökt kommunens badplatser under sommaren och instruerat hur
man räddar liv. Över 150 personer har tagit chansen att lära sig livräddning under ledning av bland annat Mats Widén på bilden.

Regnrekord Natten mot den 25 juli slog Adelsö regnrekord med 66
fallna millimetrar. Förutom översvämningar i många källare hamnade
en och annan båt på fel köl efter att ha blivit översköljd av de stora vattenmängderna.

Foto: Lasse Samuelsson

Foto: Björn Jonasson

Långsimmare De två tappra simmarna Johan Simonsson, 41 och
Jacob Sidambah, 16 simmade den 17 juli från badbryggan i Helgö
kanal, förbi Rastaholms båtklubb, över Björkfjärden och slutligen iland
på Björkö. Hela simturen tog 3 timmar och 15 minuter och den totala
sträckan var 6,8 km.

Sociala kor Efter att har satt skräck i förra årets Birkaresenärer har
korna på Hovgården, Adelsö i år blivit hindrade från att ge sig ut på bryggan bland resenärerna. De söker sig dock fortfarande till människorna
trots vidsträckta marker att röra sig över.

Kulturhistorisk bussresa Söndagen den 1 augusti arrangerade
Ekerö-Munsö Hembygdsförening en bussrundtur på Lovö. Programmet
innehöll bland annat information om FRA och Sötvattenlaboratoriet och
ett besök på Lovö prästgård. En guidning på Malmen, Drottningholm
och information om centrumförändringar hanns också med.

Foto: Helena Verver

Foto: Lasse Carlsson

Foto: Lars Isaksson

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

Adelsö hembygdsdag drog även detta år en stor mängd besökare.
den första helgen i augusti. Årets tema var Alsnu hus och Alsnö stadgar med föredrag av den riksbekante arkeologen Björn Ambrosiani.
Försäljningen av nygräddat tunnbröd var som vanligt en av de stora
attraktionerna.
Foto: Christer Svanberg

Tänk om du...

Exempel på besvär som du kan söka för:
Nackspärr
Huvudvärk och yrsel
Trött nacke
Värk och stelhet

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland
Dipl. Massageterapeut, Tai Chi Chuan instruktör

Tai Chi & Qi Gong - Nybörjarkurs HT 10

Ryggskott
Trött rygg
Ischias
Huggande känsla
Värk och stelhet

Knäskador

Muskelbristning
Muskelkramp

Ledbandskador
Stukningar
Hälseneproblem

Drottningholmsskolans gymnastiksal

Start 2 september
Info: 070-436 12 89

www.anmomassageterapi.se

Axelbesvär
Tennis/musarmbåge
Domningar
Sovande armar nattetid

Hålfotsbesvär

Tel 08 -560 313 31

Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina

www.naprapaternaekerö.se

...skulle gå och träffa
PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Vi söker 2 frisörer!

9RREHMKIRFILERHPMRK
To7EPSRK7XSVE&Po
Välkommen att njuta av våra härliga och vårdande
behandlingar anpassade för just ditt välbeﬁnnande.
Boka tid på 08-560 406 00 eller gå in på
www.salongstorabla.se

Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?
Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning:ÀQQVL7DSSVWU|P(NHU|&HQWUXP)|UGLQ
EHNYlPOLJKHWÀQQVlYHQP|MOLJKHWHQDWWYLWUlIIDVLGLQERVWDG
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com

Gustav Fridolin
på Mälarö torg
Tisdag 31 aug kl 17-18.30.
Han är riksdagskandidat
för mp och kan svara på
dina frågor på sitt
gröna sätt.
Tänk om... du vill ha
mersmak, se sid 17

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'(6J<JHI>'%&%
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På försommaren kom det ett vykort från en
god vän. ”Jag är i Japan och har tillbringat
natten i ett buddhistiskt härbärge”, stod det
på kortet. ”Här är precis så myllrande och
exotiskt som jag tänkt mig.”

S

å kul tänkte jag men i nästa sekund slog avunden till.
Det är ju så berikande att resa och uppleva andra miljöer.
Nästa dag kom det ytterligare ett kort från någon annan
exotisk plats. Det var då jag gick ut i skogen för att trösta
mig. Min gamle hund tillät mig inte några långresor så jag fick
snällt hålla mig till de invanda tassemarkerna. Och inte behöver
man längta till någon annan plats på jorden! Våren hade slagit till
på Ekerö, fågelsången var i full gång och vårblommorna avlöste
varandra. Nyss var det blåsipporna, sedan kom vitsipporna, vårlöken och gullvivorna. Jag tänker varje vår på Anna från Falun som
bor i San Fransisco. Hon är ingift i en stor hambugerkedja i USA
och rik som ett troll. Men varje vår sitter hon på sin terrass med
utsikt över San Fransisco Bay och längtar hem till blåsipporna. Det
har hon gjort i trettio år nu.
Jag går ofta en sväng genom Jungfrusundsåsen; fotograferar grodyngel i en bäck, rådjur i en skogsglänta och barn som leker vildmarksliv. Ibland går jag ner på knä för att få en närbild av någon
blomma och det är då jag upptäcker den. Förgätmigejen! Den är
liten och oansenlig men härligt vacker om man studerar den noga.
För mig är den förknippad med naturen på Mälaröarna. Den växer
i skogslandskapet, i dikesrenarna och i åkern. Men framförallt kan
man se den på gamla naturtomter, sådana tomter som blir alltmer
ovanliga i vår kommun.
Jag minns för några år sedan när en av de sista fritidshusen
skulle säljas i Närlunda. Tomten hade en enorm backe med grön
och frisk växtlighet. Stugan låg högst upp på krönet och dit fick
man ta sig via en trätrappa. Och det var just denna trätrappa som
var omsluten av tusentals förgätmigejer. Vackrare kan det knappast bli i en
tuktad trädgård. Granntomten hade
redan lagts under betong och nu var
det dags för nästa skövling. När jag ett
halvår senare gick förbi tomten hade
hela backen sprängts i bitar. Av den
ursprungliga marken fanns ingenting
kvar, stora stenbumlingar låg slängda
hullerombuller. Idag finns här en bekväm villa med en tomt som
tillfredsställer en modern familj. Det är bara jag som saknar förgätmigejen.
En dag avslutas min skogsvandring i Skärvik. På hemvägen
passerar jag några nyröjda tomter som ska säljas. Det snåriga
skogspartiet är borta och nu syns de små röda, för längesedan
övergivna, kåkarna. Hela tomten är översållad av gullvivor och
pyttesmå pärlhyacinter. Oförklarligt att de har överlevt år av
vanvård. När jag böjer mig ner för att fotografera gullvivorna ser
jag att de står där. Trofasta som på alla gamla naturtomter; ett hav
av förgätmigej! De fullkomligt exploderar i olika färgnyanser, klarblått, kobolt, rosa och vitt. Som om de ville ta ett ordentligt sista
farväl. Om tre dagar kommer grävskoporna. Om ett halvår står här
ett nytt hus och en ny trädgård med pool och ogräsfri gräsmatta.
”Tur att det ska byggas här”, säger ett äldre par som promenerar
förbi, ”här ser det ju förskräckligt ut”. Ja, en halvskövlad tomt ser
såklart skräpig ut.
Sommaren har gått med värme och torka. De vilda blommorna
tacklade tidigt av. Naturen höll andan i väntan på regn som kom
till slut, men alldeles för sent.. Min gamle hund finns inte mer och
jag är fri att resa ut i världen. Men jag är inte helt säker på att den
stora upplevelsen finns i ett buddhistiskt kloster i Japan. Kanske
är det just i det lilla livet, det vardagligt
strävsamma och till synes händelsefattiga
som är det verkliga. Att bli glad över en
förgätmigej är stort i sig och har ingenting med religiös tro att göra. Det är helt
enkelt en prioritering i en värld där varje
upplevelse räknas som en prestation.

Adelsö - villa med pool
PRIS: 3 500 000 kr
BOAREA: ca 110 kvm
TOMT: 2 607 kvm
ADRESS: Norrängsliden 3
VISNING: sön 29/8 kl 11.30-12.30
samt mån 30/9 kl 18-18.45
ULRIKA TEMPELMAN 0733-59 91 95

MÄKLARENS BESKRIVNING: Välskött villa om ca 110 kvm med pool,
gästhus och verkstad. Entréplan med vardagsrum om ca 50 kvm med
öppen spis med kassett, kök, 2 sovrum, wc, hall. Nedre plan med
helkaklat badrum med bubbelbad och bastu, tvättstuga med utgång till trädgård samt gott om förvaringsutrymmen. Vattenburen
golvvärme på entré och souterrängplan. Flera altaner varav en inglasad. Stor trädgårdstomt med fritt läge. Gästhus, pool, friggebod,
carport, förråd, pumphus samt stor verkstad med vind.

Mäklarhuset Ekerö
    s 3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO

Ett säkert hösttecken
– ny tidtabell 23 augusti

Förgätmigej

Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se eller på mobil.sl.se. På sl.se kan du
snabbt skapa en personlig tidtabell, i pdf-format, mellan två hållplatser som
du väljer. Tryckta tidtabeller finns på bussen, vid spärren eller på SL Center.
För mer information gå in på sl.se eller ring SLs kundtjänst 08-600 10 00.
Trevlig resa!

Nyheter på Ekerö
Linje 176 och 177 Utökningarna från sommartidtabellen kvarstår vilket innebär 10-minuterstrafik dagtid alla dagar samt 15-minuterstrafik alla kvällar på
sträckan Mörby station – Brommaplan – Ekerö centrum/Tappström.
Linje 177 En morgonavgång måndag – fredag förlängs och utgår från Skärvik
kl. 05.05 till Mörby.
Linje 302 Får 10-minuterstrafik på morgonen från Knalleborg samt på eftermiddagen från Brommaplan. Dessutom införs nya avgångar på morgonen till
Knalleborg samt på eftermiddagen från Knalleborg vilka ersätter befintliga
turer på 342 samt ger kortare restid.
Linje 303 Ny avgång från Jungfrusund måndag – fredag kl. 06.30.
Linje 305 Eftermiddagsturerna förlängs och utgår från Brommaplan.
Det blir även en ny avgång kl. 19.10 från Brommaplan. Även två morgonturer
från Älvnäs förlängs och fortsätter till Brommaplan. Nya avgångar införs på
morgonen till Älvnäs samt på eftermiddagen från Älvnäs vilka ersätter
befintliga turer på 342 samt ger kortare restid.
Linje 309 Får 20-minuterstrafik från Kaggeholm och Ekerö sommarstad
måndag – fredag på morgonen. Det blir även fler turer på eftermiddagen från
Kaggeholm vilket ger 30-minuterstrafik kl. 15.00 – 17.00. Ytterligare en
avgång från Brommaplan på eftermiddagen körs direkt utan bussbyte.
Linje 336 Får nya avgångar från Brommaplan måndag – fredag kl. 14.55 och
18.55, vilka ger 10-minuterstrafik på sträckan Brommaplan – Stenhamra
kl. 14.05 – 19.45.
Linje 338 Får nya avgångar från Björkvik
kl. 05.43 och från Brommaplan kl. 16.00.

Gunilla Lindberg

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Innan du fattar pennan
mejla kolumnen@malaroarnasnyheter eller ring 08-560 356 00.
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(M) säger nej till höga hus
Moderaterna säger nej till Ekerö
Bostäders förslag till kommunen
att bygga lägenheter som kan vara
upp till sex våningar höga vid
Ekerövägen.
Många kommunmedborgare har
lämnat starkt kritiska synpunkter som
vi självklart lyssnar på och tar till oss
och därför säger vi nej till bolagets förslag på höga hus.
Men det betyder inte ett stopp för
byggande av lägenheter i kommunen,
till exempel i Ekerö centrum och

Stenhamra centrum. Vi tillsammans
med övriga Allianspartier är väl medvetna om att lägenheter behövs som
ett komplement till de småhus som är
vår kommuns signum och stil. Men
lägenheterna ska inte byggas för högt
och inte för tätt!
KARAKTÄREN SKA BEHÅLLAS och
Ekerö ska inte bli som vilken annan
förort som helst om vi moderater får
medborgarnas fortsatta förtroende.
Socialdemokraterna vill bygga 200
lägenheter per år, i huvudsak som

hyreslägenheter, utöver all annan
byggnation i kommunen. Vi moderater säger nej till dessa socialdemokratiska idéer i vår vackra kommun. Vi
vill att Mälaröarna ska utvecklas med
försiktighet och omtanke och att vår
karaktär ska behållas. Om vi moderater
får förnyat förtroende är vi garanten
för detta!
– För moderaterna:
Peter Carpelan
Kommunstyrelsens ordförande

Ekerö – en kommun med stadskänsla?

– Anne-Marie Björn,
Kungsberga

Som folkvald representant
bör man visa respekt och
även infria det förtroende
man erhållit gentemot sina
väljare.
Vår övertygelse är att ﬂertalet kommuninnevånare
har valt att bo här/ﬂytta hit
av vissa skäl, inte minst,
utan framförallt på grund av
den rådande unika miljön.
Att hysa ambitionen om
att skapa “storstadskänsla”
genom etablering av höghus
är inget annat än ett slag i
ansiktet på oss som valt att
bo här i Ekerö kommun.
Jag med familj och många
andra med oss beklagar
djupt det belägg för dåligt
omdöme som framkommer
inom kommunen genom
detta förslag. Och vi motsätter oss till fullo denna missriktade etablering.
Det kanske är dags att
ﬂytta på sig för vissa stadsvurmande politiker till en
miljö och en politik som
passar bättre, och som
gagnar deras ambitioner, vad
sägs om ett litet ﬂyttbidrag?
Med vänlig sommarhälsning och med hopp om snar
insiktsfullhet.
– Anders, Lena, Katarina
Sparring

Nu behövs nya planeringstag!
Den 21/11 2006 läste kommunalrådet Carpelan i
fullmäktige upp den borgerliga alliansens ”regeringsförklaring” för 20072010. Han sa då följande:
”Ekerö kommun ska
utvecklas med försiktighet
och omtanke och bevara
sin nuvarande karaktär.
Bostadsbyggandet ska
därför präglas av småhusbebyggelse, vilket ska
beaktas vid allt översiktsoch detaljplanearbete.
Kompletterande bebyggelse med olika upplåtelseformer ska dock medges.”

stället fram för olika delar
av centrum. Planeringen
är inriktad på bostäder
och kommersiell service.
Samhällsservice, förskolor, skolor, äldreomsorg,
kultur- och fritidverksamhet har ”glömts bort”.
Trafikplaneringen lyser
också med sin frånvaro.
Bullerproblemen tas inte
på allvar.
PROTESTER mot förslagen
har varit skarpa och gäller:
Z[d^hZW[nfbeWj[h_d][d
WjjiWc^bbii[hl_Y[d
”glömts bort”
Z[daehjWj_Z[d"ihia_bj

för föreningar, för synpunkter
POLITIKER! Var lite proffsiga! Ta fram översiktliga
förslag för hela Ekerö
centrum! Informera innevånarna om förslagen och
låt innevånarna säga sin
mening om dem.
Så har vi tidigare, med
framgång, arbetat i Ekerö!

– Per Eskilsson
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Ring Lena Holst 070-582 41 32
eller Stig Marklund 070-672 4141

PLANEN ÄR en del av
planeringen för Ekerö
centrum. Centrum ska, i
strid mot Carpelans ”läsning”, bli ett samhälle med
mer utpräglad stadsmässig

karaktär än befintlig bebyggelse.
:[ddoWX[Xo]][bi[dXb_h
tätare och högre
>ki[db]]i_Z_h[aj
anslutning till vägarna,
även vägar med genomfartstrafik
7bbW]hdWechZ[d
utnyttjas för bebyggelse
och kvartersmark, även de
branta delarna av Kullen
OjfWha[h_d][d\hil_dner, även infartsparkering,
parkering sker i garage
Någon gemensam heltäckande planering för
Ekerö centrum har inte
gjorts. Detaljplanerna tas i

H

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?

Den 18/5 2010 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att ett förslag till
detaljplan för området
mellan Wrangels väg och
Ekerövägen i Ekerö tätort
ska sändas ut för synpunkter med mera. Förslaget
innebär en tät, hög bebyggelse, cirka 170 lägenheter
på en liten yta, med hus
upp till sex våningar höga.
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Dräger - Samma fabrikat
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Kom gärna till våra möten
4, 5 och 21 september

MO

–Stina

Enfald på hög nivå.
I en värld där mångfald
får ge vika för likformig-

T

som sprang efter mig
när jag tappat min
plånbok bland hyllorna
på Konsum i Stenhamra.
I den hade jag precis tagit
ut min pension så ni
förstår min glädje över
att just denna ärlige pojk
upptäckte min fumlighet.

plan, ”med stadskänsla”.
För att lämna det diplomatiska språket: Vilken idioti!!

MO

… TILL ÄRLIGE
UNGE MANNEN....

Foto: Kenneth Bengtsson, Ekerö bildbyrå

het (oavsett natur, kultur,
företagande eller verksamhet) ligger framtidens stora
värden i unikhet. Ekerö
kommun är unik! Något som
politiskt bör hanteras med
stor varsamhet! Att bygga
med målet ”stadskänsla” är
helt oförenligt med allt som
Ekerö kommun står för, och
är, idag! Vad utmärker Ekerö
kommun idag då? Jo, bland
annat att man ingenstans
så tätt intill huvudstaden
Stockholm kan ﬁnna naturoch kulturmiljön så väl
bevarad.

D

DAGENS ROS


Mälaröarnas unika karaktär av natur och kultur är inte förenlig
med bebyggelse av stadskaraktär, anser insändarskribenten.

T

• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata annonsmarknad.

MO

• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö

Vi bor i en kommun som är
unik i sitt slag med tanke på
kultur/historia (kulturens
övärld) och natur i kombination med närheten till
storstaden Stockholm. Enligt
nuvarande detaljplan var
syftet att bevara detta:
”*Den framtida förändringen måste ske varsamt,
så att* (vår kommunalekonomi, transportinfrastruktur, miljöstörningar eller)
*Ekerös identitet, inte äventyras*.”
Nu ska här byggas ”en
gata med stadskänsla”...
(Tappström 3:1 + 2:1 +
Ekebyhov 1:234). 170 nya
lägenheter, sexvåningshus,
och parkeringshus i ﬂera

D

• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.

Kommunalt
”storstadskomplex”

D
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Cyklister, kör mitt i!
Ska det vara så att man med
livet som insats går eller
cyklar på Färentunavägen,
det vill säga den del som
inte har cykelväg, alltså från
Skå kyrka till Färentuna
kyrka.
Om jag håller mig till
kanten kör en del fortare
och mycket nära. Det enda
sättet är att själv hålla sig
en bra bit ut i vägbanan och
därmed ”tvinga” bilförare
att ta hänsyn med att sakta
farten och inte köra så nära
en.
En del tutar och hytter
med näven när man gör
detta. Snälla ni som uppför
er som egostinna människor, gå utmed vägen en
dag med mycket traﬁk och
känn på.
Kanske det kan göra att ni
tar bättre hänsyn framöver.
Ska det vara så svårt att
släppa på gasen och passera
med avstånd ?
Jag önskar av hela mitt
hjärta att detta ”tyckande”
kan kanske påverka någon
att sänka farten och ta
hänsyn när ni passerar en
gående eller cyklande människa.
En del är fantastiska och
kör förbi med hänsyn. Alla
är ej livsfarliga, men tyvärr
är det cirka varannan bilist
som kör så att jag känner
mig mycket rädd när jag går
på vägen.
Min dotter åkte moped
på Sånga-Säbyvägen och

hon hade en lastbil med
vitt skåp som låg och pressade på bakom. Hon höll ut
så mycket hon kunde och
det slutade med att lastbilen ”blåste” förbi och min
dotter prejades ut i diket
och vinddraget gjorde att
hon inte kunde hålla sig
kvar på vägen.
Hon skadade sig lindrigt
och mopeden skrapades illa.
Tror ni att lastbilschauffören stannade... nej han
”blåste” bara vidare.
Ska det vara på detta
viset?
Nej, jag uppmanar alla
gångtraﬁkanter, cyklister
och ryttare att hålla sig mitt
i vägen och därmed få bilister att ta sitt ansvar.
Vad är det som säger att
bilar äger företräde? I alla
fall ser många förare ut som
att de är mycket besvärade
av att ”nåt” är i vägen.
Hoppas andra som har
upplevt samma sak kan
skriva och tycka till om
detta. Jag hoppas också att
polisen kan kolla hastigheter oftare, speciellt på
50-vägar som vid fyrvägskorsningen i Hilleshög.
Där kör alla för fort och
man kör gärna även om på
50-sträckan. Livsfarligt!
Tack för ordet!

– Damen med hundarna
på vägen

| tyck!
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Bara eko till bron?

Till dig som körde på Lakritz

Sedan man införde inpasseringskort på Skå återvinningscentral kan man verkligen ställa sig frågan,
– Är vi bara eko till Nockebybron?
Det är svårare att få ett extrakort i familjen än att ansöka om
ett banklån. Råkar du vara inneboende är det omöjligt.
Och alla våra sommargäster som ser till att småföretagarna
går runt, får vackert släpa med sig soporna hem.

Du som körde på underbara katten Lakritz den 5/7 på Stenhamravägen! Hoppas du inte sover gott om natten nu när du
har förstört en hel sommar för våra vänner som förlorade sin
katt. Du höll inte hastigheten efter synen att döma som denna
stackars familj ﬁck möta då de ﬁck skrapa ihop sin familjemedlem som låg utsplashad över vägen. Om du har någon stake i
dig så går du och ber denna familj om ursäkt!

– Att värna om miljön borde vara något större än en bro

– Jessica Swärdsén

Slutstation ”Ejitraﬁk”

Innan det händer...

Mystiska bussar åker omkring frekvent på Färingsö! De
påminner starkt om lokaltraﬁkens bussar, men skillnaden är
den, att de aldrig tycks stanna och ta upp passagerare.
På bussens skylt står det ”Ejitraﬁk”. Är det namnet på bussens slutstation? Skämt åt sido. Varför i he... åker man fram
och tillbaka med tomma bussar? Hur många onödiga mil blir
detta åkande per dag?

... en olycka! Den skarpa svängen från Svanhagen upp till
Mörby är just nu mycket riskabel att köra. Regnet har helt
urholkat dikesrenen och en mycket djup fåra vid asfaltskanten har uppstått.
Väghållaren bör omgående se till att åtgärda vägen!
– Kör försiktigt!

– Flitig bussåkare

Gör centrumbesöken så smidiga som möjligt
Den vansinniga lappningen
av bilar som glömt p-skivan
i Ekerö centrum kommer att
skrämma bort ﬂer besökare
än mig. Jag är sedan två år
tillbaka boende i kommunen,
och har alltid uppskattat
Ekerö centrum. Speciellt
sommartid, när det känns
som en riktigt mysig liten
sommarstad.
När jag för några månader
sen, en söndag, åkte in till
Ekerö centrum för att handla
blöjor så ﬁck jag en böteslapp
på rutan. Jag hade varit inne
på ICA i 15 minuter. Detta

KOMVUX – studera
i Ekerö Centrum
Sök nu till hösten 2010

för att jag saknade p-skiva.
På en söndag, på en stort sett
tom parkering. Sedan dess
har jag nästan varje gång jag
varit i Ekerö centrum sett
tjejen som är där och lappar
bilar, och hittills har jag aldrig
sett henne gå lottlös.
Jag har inget emot att betala
om jag gör fel, men i detta
fallet stod jag ju 15 minuter på
en parkering där det är tillåtet
att stå i 2 timmar. Vill minnas
att förr i tiden, då även om
man saknade p-skiva så ﬁck
man inte böter förrän de
kunde bevisa att man fak-

tiskt stått där, felaktigt, i två
timmar. Men, jag skriver inte
för att klaga för att jag ﬁck en
böteslapp, utan jag skriver för
att klaga på ledningen bakom
Ekerö centrum.
Som jag förstått det så
säljer man numera ut övervakning av parkeringar till
bolagen som ska bevaka,
och att de som sköter bevakningen får en del av de böter
de delar ut. Och det är här
felet ligger. Ekerö centrum
borde vara intresserade av att
ha så mycket besökare som
möjligt. Och detta genom att

göra besöken så smidiga som
möjligt. Avgifter läggs ju på
en från alla möjliga håll, och
ska man även straffas för att
man glömmer p-skivan på en
halvtom parkering så tror jag
nog ﬂer än jag får en lätt negativ bild av Ekerö centrum.
Jag menar, jag anstränger
mig för att stöjda mitt lokala
centrum, men varför ska
jag fortsätta göra det när de
behandlar mig illa?
– Kram
Ola Wikström,
Stenhamra

nyhet

LADY VGG 05

Från hösten 2010 kan du läsa kurser på grundläggande nivå
i engelska, matematik, svenska och svenska som andra språk.
På gymnasienivå kan du läsa engelska A, matematik A
samt svenska/svenska som andraspråk A.
Kurserna erbjuds även kvällstid. Kurserna startar vid tillräckligt
många sökande.
Undervisningen bedrivs i Lärcentrum, biblioteket Ekerö Centrum.
Du kan dessutom välja bland ett stort antal kurser på distans inom
exempelvis vård, barn- och fritid, ekonomi.

Vggfrg som ger
rummet en knsla av
vrme och mjukhet.

Läs mer på vuxenutbildningens hemsida, där hittar du bl.a. ansökan:

www.ekero.se/vux

Kurserna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade. Du kan söka
studiemedel via www.csn.se
Välkommen att kontakta Ekerö Komvux för studievägledning
och info. 560 392 69
eller jan.korell@ekero.se

LADY.

Nr bara det bsta r gott nog.

EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, Tel. 560 313 40
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Ny hockeyförening bildad
ISHOCKEY | Skå IK och
Ekerö IK har från och med
säsongen 2010/2011 dragit
tillbaka sina serieplatser
avseende junior- och seniorlag till förmån för en
gemensam nybildad förening.
– De sista åren har ingen av
föreningarna haft tillräckligt
med folk. De åker in till stan
istället och spelar i andra lag.
Vi kände att vi måste förändra det där, berättar Per Wernström från Skå IK.
Det har varit en lång procedur och inte helt enkelt att
få ihop alla bitarna. Men både
Ekerö IK och Skå IK har tyckt

att det här var ett bra upplägg
och förberedelserna har på
gått under hela våren. Den
nybildade föreningen heter
Mälarö hockeyförening. Man
har ett A-lag i division 2 och
ett A-juniorlag i division 1.
Då de har många B-juniorer
har de två B-lag. I och med
att de slog ihop båda A-lagen
blir det lite mindre platser att
slåss om, så då startar de ett
B-lag.
Det har varit lite si och så
med samarbetet mellan föreningarna tidigare, men nu
har de hittat en bra arbetsform. De ska nyttja all expertis som ﬁnns inom båda klubbarna vad gäller backträning,

Mälarö hockeyförening är redan i full gång med träningen.
Foto: Micke Siirala

målvaktsträning, isträning
med mera.
– Sedan tar vi in expertis
utifrån om vi inte har kompetensen själva. Istället för
att bekosta sådant var för sig

slår vi ihop det, fortsätter Per
Wernström.
Det är också en av målsättningarna att få en förbättrad
ekonomi. Man ska samarbeta
kring spelar- och ledarutbild-

ning och skapa bredare och
större tränings- och matchgrupper inom junior- och seniorverksamheten.
– Den gemensamma satsningen på Mälarö Hockey är i
ﬂera avseenden helt unik och
Mälarö
Hockey-modellen
har därför redan rönt stort
intresse och kommer säkerligen bli lite av en stilbildare
för många andra klubbar och
orter runt om i hockeysverige, säger Anders Nilsson från
Ekerö IK.
– Vi vill ge ﬂer barn och
ungdomar möjlighet att spela
ishockey i sitt närområde, säger Per Wernström.
Både Ekerö och Skå är

breddföreningar med målsättningen att ha många aktiva barn och ungdomar i
verksamheten.
– Med en samordnad senior- och juniorverksamhet i Mälarö Hockey kan vi
nu gemensamt erbjuda ett
bättre alternativ för juniorer
och seniorer. Samtidigt som
respektive förening kan fokusera mer på ungdomssidan
för att säkerställa att verkligen alla som vill ska kunna
spela hockey ute på Mälaröarna. Både i Allhallen och i
Vikingahallen, säger Anders
Nilsson.
EWA LINNROS

 KORT OM SPORT

Framflyttad invigning av konstgräsplanen i Skå

HÄST | Den 6 juni tog duktiga ryttare från Rastaborgs
ridklubb hem vinsten i ponnyallsvenskans hoppning,
division 3. I sista omgången
var ekipagen: Thea Hallsten
och Dandy, Agnes Hellman
och Iris, Astrid Wilsby och

FOTBOLL | Stora regnmängder och dålig dränering har gjort att Skå IKs
fotbollsplaner blivit översvämmade och att delar av
Birkabollen fick ställas in.
Den planerade invigningen
av den nya konstgräsplanen
blev även framskjuten.

Nadja samt Klaramaria Pollak och Philippa. Flera andra
ekipage deltog i tidigare tävlingar och hade också stor del
i vinsten. Med på bilden är
även lagledare Elin Löfgren.
LO BÄCKLINDER

Rastaborgs ridklubb vann ponnyallsvenskan i hoppning.
Foto: Malin Nygren

DET HÄNDER


– Det är väldigt tråkigt och
framförallt innebär det att en
viktig inkomstkälla för klubben faller bort. Det innebär
bland annat att vissa av lagen
inte kan åka till Gothia cup,
säger Stefan Eriksson, Skå IK.
Första delen av fotbollscupen Birkabollen som skulle
ägt rum den 14 och 15 augusti
blev inställd liksom invigningen av den nya planen
som skulle ha skett i samband med det. Den andra

delen av Birkabollen med 56
deltagande 7-mannalag gick
däremot av stapeln som tänkt
den 21 och 22 augusti.
– Invigningen kommer sedan
att ske den 28 augusti i samband med en derbymatch
mellan Ekerö IK och Skå IK.
Vi kommer även att genomföra knattematcher på konstgräsplanen och presentera
Mälarö hockeys nya satsning
i samband med det, berättar
Stefan Eriksson.
Stora mängder regn i kombination med olyckliga omständigheter ligger bakom de
vattenfyllda planerna. Själva
fotbollsplanerna har utmärkt
dränering, det är avrinningen
utanför som ställt till problem. Där vidtar nu kommunens tekniska kontor åtgärder
och fäller bland annat pilträd

Svanängens IP översvämmades av stora regnmängder och invigningen av kontgräsplanen fick skjutas upp.
Foto: Lars Jonsson

vars rotsystem växt in i avloppssystemet, ordnar med
bättre dikesavrinning och lagar den dagvattenbrunn som

sprang läck i samband med
de kraftiga regnvädren.
LO BÄCKLINDER

TILL DEN 6 SEPTEMBER

FOTBOLL | Damer div 3A: 28 augusti kl 15 Svanängens IP: Skå IK-Brommapojkarna DFF  Damer div 4A: 24 augusti kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF-Mariebergs SK  Herrar div 7D: 28 augusti kl 13 Söderby: Munsö
IF-Adelsö IF3 september kl 19:30 Träkvistavallen: Ekerö BoIS-Polonia Falcons FF

Sportnyhet? Skicka kort text till: sporten@malaroarnasnyheter.se

LÄGET DEN 16 AUGUSTI

FOTBOLL
Damer div 3A
IFK Viksjö
10
IFK Lidingö FK
11
IFK Täby FK
11
IK Frej
11
Hässelby SK FF 10
Skå IK
10
Åkersberga BK
10
Brommap. DFF
11
Klintehamns IK
11
Sollentuna Uni. FK 11

8
8
8
6
3
3
3
3
2
1

2
1
1
1
2
2
2
2
1
2

0
2
2
4
5
5
5
6
8
8

24 -12
50 -18
29 -11
31 -26
22 -15
10 -13
16 -23
22 -33
16 -42
10 -37

26
25
25
19
11
11
11
11
7
5

Damer div 4a
Vallentuna BK D.
Reymersholms IK
Bollstanäs DFF
Djurgården TFF
Viksjö IK
Skå DFF
FC Järfälla
Kallhälls FF
Spånga IS FK
Mariebergs SK

10
10
10
9
10
10
10
10
10
9

8
7
4
5
5
4
4
2
1
1

1
2
5
1
0
3
2
2
0
0

1
1
1
3
5
3
4
6
9
8

41 -11
19 -10
22 -11
34 -16
18 -21
23 -30
15 -15
17 -28
12 -35
12 -36

25
23
17
16
15
15
14
8
3
3

Herrar div 4M
Ängby IF
15 12
Djurgårdsb. FC
15 10
Ekerö IK
14 8
Skå IK
14 8
Mariebergs SK
16 7
Järla IF FK
16 6
Boo FF
15 6
Vasasällskapet FK 13 5
Reymersholms IK 15 5
FC Krukan
15 4

1
1
4
1
3
4
1
2
2
4

2
4
2
5
6
6
8
6
8
7

46 -17
34 -28
46 -24
27 -17
32 -25
25 -25
27 -37
28 -32
22 -26
23 -22

Herrar div 7D
Polonia Falcons FF
Ekerö BoIS
Apollon Solna FK
FC Kasam
Real Gonzo FC
En Bro Förm. IF
Adelsö IF
Munsö IF
Tynnered FF

37
31
28
25
24
22
19
17
17
16

9
9
9
9
9
9
9
9
8

8
8
7
4
3
3
2
1
1

1
1
0
1
1
0
0
2
0

0
0
2
4
5
6
7
6
7

36 - 7
33 - 6
40 - 9
26 -22
15 -23
11 -29
14 -37
12 -32
9 -31

25
25
21
13
10
9
6
5
3
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T
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K A M PA N J ERBJUDANDE!
Handöl 33T är en modernt designad braskamin med senaste teknik
för effektiv och miljövänlig förbränning. Spisen har en stor glaslucka
för härlig braskänsla. Sidorna och toppen har täljstensbeklädnad
som sprider skön värme långt efter att elden har brunnit ut.
Ett bra val för alla som söker hög kvalitet i tidlös stram design.
Välkommen till vår butik och låt oss visa spisen när den brinner.
Tag gärna med en husritning så kan vi lämna komplett pris på spis,
skorsten och om så önskas även montage med ROT-avdrag.

378

Betala gärna på 24 månader utan ränta. Endast uppläggnings-avgift 495 kr och aviseringskostnad 30 kr/månad tillkommer.

001

Besök vår hemsida www.bastuspecialisten.se
och se våra erbjudanden.

N

kampa u
njpris!

19.900
916:-/m

(ord pri

Handöl 33T

Produktfakta Vikt: 250 kg med värmelagrande täljsten.
Mått: Bredd 550 mm, djup 460 mm och höjd 1080 mm.
Effekt: 3-7 kW och verkningsgrad 80%.
MIljövänlig med Svanenmärkt förbränning.

:-

ån.

s 25.70

0:-)

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10
E-post: info@bastuspecialisten.se Öppet: mån 10-19, tis-fre 9-18, lör 10-15.
(Lörd stängt under aug.)

VILLAÄGARE!

EKERÖ-HELGÖ med hänförande sjöutsikt

HOS OSS KAN DU HYRA DET DU
BEHÖVER TILL HUS & TRÄDGÅRD
sŝŚĂƌĂůůƚĨƌĊŶ
ŚćĐŬƐĂǆĂƌƚŝůů
ŐƌćǀŵĂƐŬŝŶĞƌ͕
ŐŽůǀƐůŝƉŵŵ͘
ƵŬĂŶŐŝǀĞƚǀŝƐ
ŚǇƌĂƐůćƉŚŽƐŽƐƐ͘
sŝůůĚƵƐĊŽƌĚŶĂƌǀŝ
ŵĞĚŚĞŵƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ƚŝůůďƌĂƉƌŝƐĞƌ͊
ĞƐƂŬ
ǁǁǁ͘ŵŐƌĞŶƚĂů͘ƐĞ
ĨƂƌƉƌŝƐĞƌΘŝŶĨŽ

Sluttningsvilla byggd -77 med påkostad arkitektur och representativ design. Boarea
150 kvm. biarea 54 kvm. 3-4 sovrum, härliga sällskapsrum, nya badrum, nytt kök,
nya parktettgolv etc. Mycket bra skick. Belägen på en helt underbar tomt om 2.501
kvm. C:a 15 meter från Mälaren. Utgångspris 7.900.000 SEK.
Visas söndagen den 29.8 kl. 13.00-14.30 samt tisdagen den 31.8 kl. 18.00-19.00
LURUDDSVÄGEN 38. Välkomna!

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

För mer info besök www.boforandring.se
eller kontakta Vigor Lundin

www.mgrental.se

Tel: 08-560 247 80

08-29 70 80

Välkommen till ÖPPET HUS
på Ekgårdens äldreboende

Vi kör till och från
%VPERHE7OEZWXE&VSQQE¾]K
med fasta priser

Söndag den 5 september kl 11
Vi berättar om och visar vår verksamhet.

2YOERHYmZIRFSOEJ}VFIWXmPPRMRKEV
över nätet www.ekerotaxi.se

Vill du avsluta med lunch i vår servering kl 12.30 med varmrätt,
dessert, kaffe för 65 kr, anmäl detta på tel 564 10 900.
Varmt välkomna till oss på Pomonavägen 2
önskar Barbro Bergman, sektionschef, med personal!

Sommarkampanj!

Välutrustad från början!
• ESP -antisladd, ASR -antispinn
• 8 airbags
• Färddator och Farthållare
• Aluminiumhjul
• Wiplashskydd
• Elhissar fram & bak
• Störst bagageutrymme i klassen
• Helgalvaniserad kaross
• Eljusterbara och uppvärmda
ytterbackspeglar
• Fjärrstyrt centrallås
• Strålkastarrengöring (högtryck)
• Halogenprojektor strålkastare
• CD-radio med 8 högtalare,
kompatibel med mp3
+ Mycket mer!

Allt detta ingår!
• Helautomatisk
klimatanläggning
• Parkeringsensor bak
• Dimljus med kurvfunktion

0:0:0:-

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,5 l/100 km, CO2 från 128 g/km. Skoda Finansiering 36 mån, 30 % kontant
eller särskild leasingavgift, 39 % restskuld 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar (eﬀ. rta 3,71 %),
leasing exkl. moms. Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.
Till Fabia 86 hk är 15” hjul standard.

Prislån
1.285:-/mån

Förmånsvärde 1.167:Leasing 730:-/mån

ŠkodaFabia Elegance fr. 128.500:Välutrustad från början!
• 9 airbags & regnsensor, ESP -Antisladd
• WOKS Whiplashskydd
• Oﬀroad system/program
• Kurvdimljus fram
• Bluetooth handsfree
• VARIOFLEX ( unikt ﬂexibelt baksäte)
• 5 stjärnor i EuroNcap
• Färddator med Maxi-Dot infodisplay
• Cd-stereo med 8 högtalare samt
stöd för mp3 & AUX-ingång
• 2-zons helaut. klimatanläggning
• Parkeringssensor bak
• Karossunderdel + extra stenskottsskydd
• Bi-Xenon strålkastare med kurv & AFS
funktion + Mycket mer!

Allt detta ingår!
• Radio Bolero med Touch screen,
integrerad CD-växlare (6 CD),
MP3 med 8 högtalare
• Parkeringsassistans
• 3-ekrad multifunktionsratt med
styrning av stereo och telefon
• Pedaler i rostfritt stål
• Sunset -tonade rutor
• TPM -däcktrycksvarning

0:0:0:0:0:0:-

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,8 l/100 km, CO2 från 160 g/km. Skoda Finansiering 36 mån, 30 % kontant
eller särskild leasingavgift, 39 % restskuld 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar (eﬀ. rta 3,48 %),
leasing exkl. moms. Förmånsvärde netto/mån vid 50 % marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

FINANSIERA
BILEN TILL
LÅGA RÄNTAN

3,35%

Prislån
1.938:-/mån

Förmånsvärde 1.479:Leasing 1.100:-/mån

SÖDERTÄLJE:
FORSKARGATAN 15.
TEL: 08-553 779 25.
VARD 9–18, LÖR 11–15

ŠkodaYeti Experience fr. 193.800:-

SÄTRA:
MURMÄSTARVÄGEN 37.
TEL: 08-503 339 01.
VARD 9–18, LÖR–SÖN 11–15.

TÄBY:
ENHAGSVÄGEN 1.
TEL: 08-503 339 27.
VARD 9–18, LÖR 11–16

BROMMA:
ULVSUNDAVÄGEN 118-132.
TEL: 08-503 339 33.
VARD 9–18, LÖR 11–15

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'(6J<JHI>'%&%
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Däckspecialisten!

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

FÖLJ

VALRÖRELSEN
FRÅGA POLITIKERNA
på

Världens
ﬁnaste lillebror Rasmus fyllde
5 år 20 juni.
Stort grattis
från storasyster Maja,
mamma och
pappa.

Vi vill gratulera Robin
som fyllde
5 år den 19
juli. Kram
mamma,
pappa och
Tilde.

  FÖDDA

Vår lilla buse
Kian Billy
Possander
föddes 4/9:
49 cm,
2895 g.
Annelie,
Billy och
storebrorsan Sumo.

Hurra hurra
för Lucas
som blev
5 år den 18
juli från
mamma,
pappa,
bröderna
Vincent och
Ossian.

• Lars Åke Sätre, Ekerö, avled
26 juni, 89 år

•Margit Johanna Wiberg,
Ekerö, avled 20 juli, 96 år

• Axel Göran Oddmark, Färingsö, avled 7 juli, 74 år

• Rolf Göran Larsson, Munsö,
avled 27 juni, 48 år

• Hans Rune Lennart Grytsberg, Ekerö, avled 22 juli, 57 år

• Anna Elisabet Skoglund,
Färingsö, avled 22 maj, 91 år

• Mona Agneta Krook, Ekerö,
avled 29 juni, 61 år

• Ivy Charlotta Weslien,
Adelsö, avled 7 augusti, 96 år

• Ingeborg Gull-Marie Theresia Vik, Färingsö, avled 25
juni, 51 år

• Nils Åke Cronbladh, Ekerö,
avled 16 juni, 78 år

• Nils Eugen Lindberg,
Munsö, avled 2 juli, 93 år

• Sigrid Brita Maria Habermann,
Färingsö, avled 22 juni, 75 år

• Soﬁa är född! Mia Avena
och Tomas Andersson
Munsö 31 maj 2010



ss
Ny adre

Grattis
Ludvig
2 år!
Många
grattispussar och
kramar från
mamma och
pappa. Du
är vår prins!

• Staffan Kessler, Färingsö,
avled 15 juli, 76 år



Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

Grattis på
1-årsdagen Tuva.
Puss och
kram från
mamma,
pappa och
storasyskonen Oliver
och Tindra.

• Stina Charlotta Hemmingsson, Ekerö, avled 13 jul, 87 år



  DÖDA

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Grattis
Jonathan
13 år den 10
augusti från
farmor och
farfar.

• Inga Lisa Orling, Adelsö,
avled 23 juni, 91 år



www.ekerobloggen.se

Fredrik
Stjernberg
är myndig!
Grattis på 18
årsdagen 20
juli. Kramar
från Martin,
Linnéa,
Nattis och
Thea.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

• Sanna Sundström, Ekerö,
avled den 2 augusti, 18 år

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

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

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Vår älskade make, far,
svärfar, farfar, farfarsfar

Benkt Ohlsson
* 28 maj 1929
5 augusti 2010

6I©NNS
© OMDUBEHyVEROSS
E E
Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik
och försäkringar.
Varmt välkommen till Fonus i Bromma!
Hembesök " Jour dygnet runt
Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
www.fonus.se

Johan Kull

Har lämnat oss
i stor sorg och saknad
KARIN
PER-OLOF
EVA
ANDERS och MARIA
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Vår Göran

Göran Oddmark
* 25 oktober 1935
7 juli 2010
LISBETH
MAGDALENA och JOHAN
Filip Moa
CATARINA och JÖRGEN
Tobias David
Släkt och vänner
________________________
Begravningen har ägt rum.

Vattenrening

(QYlJWLOOKlOVD²YlOEHÀQQDQGH²VN|QKHW
Ring för mer info!
Dipl i estetisk akupunktur, öronakupunktur
Dipl alkohol- och drogterapeut
Spec. Anhörig- och beroendefrågor
070-428 35 32. Ekuddsvägen 14A
ann.lagerlow1@tele2.se

nyheter

MÄLARÖARNAS

Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden. Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av
Mälarö Media AB

Redaktion

Annonser

• REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv
vecka före utgivningsdagen.

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Tidningen ansvarar ej för icke be-

Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2009

ställt material samt för fel i annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning
2010

Jan 25
Feb 8, 22
Mar 8, 29
Apr 12, 26
Maj 10, 24
Juni 7, 21
Aug 23
Sept 6, 20
Okt 4, 18
Nov 1, 22
Dec 6, 13

f. Andersson
* 16 september 1922
✝ 13 juli 2010
INGER och SVEN
Johan och Eva
Fredrik
Carl
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Älskad - Saknad

En legend har gått ur tiden

Lelle Grytsberg

Ann Lagerlöw

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

ADRESS

________________________
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen
av de närmaste.

Stina
Hemmingson

Begravningen har ägt rum
i stillhet.
Ett varmt och innerligt tack
till personalen på Kullens
äldreboende för underbar
omvårdnad.

Tack för din omtanke

Estetisk akupunktur

Vår kära

¿VNDUQXPHGJlQJHWRYDQ

0HQGX¿QQVNYDULYnUD
minnen
När du behöver hjälp med:
UÊÌiÃ>«ÃÃ>`
UÊ `i}
UÊ6FÀ`>`ÊÊL>À
UÊ Õ««ÌiV}ÊEÊ
ÊÊÊÀÛÃÃvÌi
UÊ/iÃÌ>iÌi]ÊBÌiÃ>«Ã
ÊÊÊvÀÀ`]ÊÃ>L>ÛÌ>
UÊ`À>ÊÕÀ`Ã>Ê >`
ÊÊÊ}>À
>ÀÊ `ÕÊ ÌBÌÊ «FÊ >ÌÌÊ iÌÌÊ Li
ÃÊ ÃÊ iÊ v>iÀBÌÌÃÕÀÃÌÊ
>ÊÛ>À>ÊiÊÛiÃÌiÀ}¶Ê ÌÌÊ
ÃBÌÌÊ>ÌÌÊvÀiLÞ}}>ÊF}>ÊV Ê
`ÞÀ>Êv>iÀBÌÌÃ}>ÊÌÛÃÌiÀt
Christin Lindqvist
Jur Kand.
08-410 200 42
Bryggavägen 5

Läs MN på nätet
malaro.com/mn

Hälsningar
Bröderna Ehrnlund

JPS Transport
EKERÖ

073-903 76 20

Varför hyra bil?
Vi hjälper privatpersoner med
mindre transporter och
À\WWKMlOSpå Mälaröarna.
Vi kan t ex köra hem din nyinköpta tvättmaskin från butiken
eller hämta grovsopor till återvinning. Smidigt och prisvärt!

Vår älskade

Ivy Weslien
f. Nyman
* 27 februari 1914
7 augusti 2010
GUNNAR och KARIN
GÖRAN och INGER
OLLE och INGRID
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och Vänner
Far har räckt ut handen,
Mor har fattat den.
På den andra stranden
Mötas de igen.
________________________
Begravningsgudstjänsten äger
rum fredagen den 27 augusti
2010 kl. 14.00 i Adelsö kyrka.
Därefter inbjudes till kaffe
i Hembygdsgården.

23 AUG 2010

| privata marknaden 39
Hus med liten tomt att hyra
sökes, ev. för senare köp.
Möjlighet att byta mot HR
2:a Bromma.Fast inkomst,
icke rökare. Alla svar beaktas. 0734-33 98 44.

Katthona 8 år pga allergi.
Mkt social, van vid barn,
busig och gullig. Finns på
Färingsö. För mer info 073642 46 22.

Barnfamilj söker boende på
Ekerö. Skötsam familj, fasta
arbeten, god ekonomi utan
betalningsanmärkningar
eller andra problem önskar
hyra boende på det vackra
Ekerö med omnejd. Ref
ﬁnnes samt hyreslägenhet
i ev. byte 070-990 66 66 el
bragranne@live.se

Min MC-epok är över: Skivbromslås Abus Granit 37/60
300:-. Kapell till Custom,
silverfärgat, resår nertill fr/
bak, spännrem under 250:-.
RK förstahjälpen kit MC m
sax 50:-. Punkteringsspray
MC 30:-. Stödpuck, bra vid
park grus/gräs 20:-. Allt för
500:-. 560 441 36 Johan

Liten stuga el torp önskas hyra på årsbasis men
avsett som fritidsboende.
Gärna badvatten inom
cykelavstånd. Inga särskilda
bekvämligheter behövs.
Kan hantera hammare och
spik, målarburk och pensel.
Viktigt är att ha odlingsmöjligheter. 070-773 43 03.

  KÖPES

  ÖVRIGT

  SÄLJES








8WVWlOOQLQJ²'HWDOMSODQI|U(NHE\KRYPÁ
(Jungfrusunds marina) på Ekerö i Ekerö kommun,
Stockholms län (Dnr 2005.14.214)
Ekerö kommun utarbetar detaljplan för ett
område vid Jungfrusund på östra Ekerö.
Syftet är att möjliggöra en utveckling av den
marina verksamheten samt utvidga med
ytterligare mark för marint ändamål, en
omdragning av Bryggavägen samt kontorstomter.
Strandskyddet avses att upphävas inom
all kvartersmark inom planområdet. Beslut
om strandskyddet tas av Länsstyrelsen.
Ett genomförande av detaljplanen kan
komma att innebära betydande miljöpåverkan.
+DQGOLQJDU¿QQVDXJXVWLDXJXVWL
XWVWlOOGDSn6WDGVDUNLWHNWNRQWRUHWV
expedition, kommunhuset, Tappströmsvä-

JHQ|SSHWYDUGDJDUNOSnELEOLRWHket i Ekerö centrum samt på kommunens
hemsida, www.ekero.se.
Detta är sista tillfället att lämna synpunkter innan detaljplanen antas. En förutsättning för att kunna överklaga kommunens
antagandebeslut är att man lämnat skriftliga synpunkter under planprocessens gång.
Skriftliga synpunkter skall, senast 31
augusti KDNRPPLWLQWLOO(NHU|
kommun, Stadsarkitektkontoret, Box 205,
(NHU|6\QSXQNWHUNDQlYHQVNLFNDV
med e-post till stadsarkitektkontoret@
ekero.se
8SSO\VQLQJDUSODQDUNLWHNW0RQLND1LOVVRQWHO





Vinylskivor LP och EP köpes.
Jag köper gärna dina vinylskivor. Rock, Progg, Jazz,
Hårdrock, Reggae, Punk
mm. Jörgen 073-808 12 28
eller jugge@bahnhof.se

  SÖKES


Vi söker dig som kan hjälpa
oss ca 3 em/vecka med vår
hund Leo och för att ﬁnnas
till hands när våra barn kommer hem från skolan, 12-9-8
år. Extra fördel är om barnen
kan få hjälp med läxläsning.
Vi bor i Ekerö tätort. Ring
pappa Jonas 0768-71 50 65.



Hemlösa katter längtar efter
ett eget hem. Har du/ni ett
stort hjärta för katter? Katterna är kastrerade, vaccinerade och ID-märkta. För mer
info ring : 0720-19 41 30.

  BORTSKÄNKES




Fint Malmsjö-piano bortskänkes mot avhämtning.
Finns nära Torslunda.
Ring Hans 073-818 05 06.
Ljusbrun tresitssoffa i skinn.
Hämtas. 010-56 25 114.

  ÖNSKAS HYRA




Kvinna 59 år önskar ﬂytta
tillbaka till barndomstrakter.
Önskar 2-3 rok, Lovön eller
Ekerö. Rök- och husdjursfri.
Tel: 0739-92 47 87.

  TACK




Stort och varmt tack till alla
brandmän och poliser som
hjälpte till under branden i
vår verkstad. Ni var verkligen kanon allihop! Vi är så
tacksamma och glada!
Kramar från familjen
Lindvall i Färentuna
Ett fång rosor vill vi ge till
personalen på Ekgården för
den underbara omvårdnaden av vår älskade ”Mimmi
Greta” under hennes sista
dagar i livet. Ett stort varm
tack för all den hjälp och det
stöd vi anhöriga fått mottaga. Familjemedlemmar
genom Monica och Tommy

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 250 tecken inklusive blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.
• Utannonserat värde får vara högst 250 000 kr
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. Var ute i god
tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

Bärbar eller
stationär
dator?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

EFTERLYSNING!

+\UPZVTH]TPZZ[HNÄJRTLKLY
L[[WHYON[HSHYLUpYUPNPJROLTPMYrU
kSZ[HYVJRLUSYKHNLUKLU
fNHYLUZR\SSL\WWZRH[[HVTUPR\UKLSpTUH
[PSSIHRHKLZZHON[HSHYL[PSSkSZ[H-VSRL[Z/\Z
;HJRWrMYOHUK

Utställning – Detaljplan för del av Ekerö-Sundby 1:1
m Á på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län
(Dnr 2007.21.214)
Ekerö kommun arbetar fram detaljplan för
att möjliggöra fyra nya villatomter på del
DYIDVWLJKHWHQ(NHU|6XQGE\VDPWDWW
ordna kommunalt vatten och avlopp för
HWWVW|UUHRPUnGHPHGEH¿QWOLJDERVWlGHU
Området är beläget i norra delen av SundE\1\FNHOE\
+DQGOLQJDU¿QQVDXJXVWLDXJXVWL
XWVWlOOGDSn6WDGVDUNLWHNWNRQWRUHWV
expedition, kommunhuset, TappströmsväJHQ|SSHWYDUGDJDUNOSnELEOLRWHket i Ekerö centrum samt på kommunens
hemsida, www.ekero.se.

Detta är sista tillfället att lämna synpunkter
innan detaljplanen antas. En förutsättning
för att kunna överklaga kommunens antagandebeslut är att man lämnat skriftliga
synpunkter under planprocessens gång.
Skriftliga synpunkter skall senast 31
augustiKDNRPPLWLQWLOO(NHU|
kommun, Stadsarkitektkontoret, Box 205,
(NHU|6\QSXQNWHUNDQlYHQVNLFNDV
med e-post till stadsarkitektkontoret@
ekero.se
8SSO\VQLQJDUSODQDUNLWHNW0RQLND1LOVVRQWHO

Samråd – Detaljplan för centrala Stenhamra med
särskilt boende, fastigheterna del av Stockby 1:298, Stockby 3:19,
GHODY6WRFNE\RFKGHODY6WRFNE\PÀL(NHU|NRPPXQ6WRFNKROPV
län (Dnr 2009.3.214)
Ekerö kommun arbetar fram en detaljplan
för centrala Stenhamra. Planens syfte är att
möjliggöra ny bebyggelse i form av ett särVNLOWERHQGHPHGSODWVHUPHOODQERHQGH
för äldre och ytterligare servicefunktioner
så som hälso- och sjukvård och apotek samt
anläggande av torg.
Inom planområdet ligger samfälld vägmark för Stockby by med oklar ägarstruktur som ska utredas. Den är utlagd vid laga
VNLIWHRFKKDUDNWEHWHFNQLQJ
6c1
+DQGOLQJDU¿QQVMXOLVHSWHPEHU
XWVWlOOGDSn6WDGVDUNLWHNWNRQWRUHWV
expedition, kommunhuset, TappströmsväJHQ|SSHWYDUGDJDUNOSnELEOLRWHNHW

i Stenhamra samt på kommunens hemsida,
www.ekero.se/detaljplaner.
Välkomna på samrådsmöte onsdagen
den 1 september 2010, kl 18.30 i Uppgårdskolans aula (Infosalen)
i Stenhamra!
Skriftliga synpunkter ska senast 17 september KDNRPPLWLQWLOO(NHU|
kommun, Stadsarkitektkontoret, Box 205,
(NHU|
Synpunkter kan även skickas med e-post
till stadsarkitektkontoret@ekero.se
8SSO\VQLQJDUSODQDUNLWHNW-RKDQQD
:XOIIWHO

Boka Buss för:
Bröllop, konferens,
föreningsresor, idrottsresor
och företagsresor.

AE Einarsson Byggnads AB

För offert:
UTillbyggnad
UOmbyggnad

www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

UNybyggnad

ADELSÖ BUSS AB
Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!

UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

Installationshjälp datorer /
program

UKompetens

För offert:
Ring

36 61 45

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Ring så spikar vi!

www.aeeb.se
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Bränder och gripna tjuvar
Nedan följer ett urval av de händelser
som engagerat Ekerö närpolis och
Södertörns brandförsvar under sommaren.
Under juni och juli månad har bland annat ett stort antal båtstölder och stölder
från båtar ägt rum på Mälaröarna. På
Adelsö ingrep rådiga privatpersoner i
samband med en av dessa och grep tre
personer.
Likaså har ett stort antal inbrott i bilar
skett och framförallt har parkeringen
utanför Drottningholms golfklubb varit
hårt drabbad.
17 JUNI | Vid ett inbrott på Lidl i Träkvista grips en person.

Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR

18 JUNI | Ett kafé på Ekerö utsätts för
inbrott. En privatperson har sett två
yngre killar ta sig in genom ett fönster.
19 JUNI | Kaféet på Ekerö som dagen
innan haft inbrott blir under natten utsatt för skadegörelse.

Tel: 08-560 466 00 Mobil: 070-260 16 24
www.ekvt.se
Skärmgardiner O Lamellgardiner O Gardintyger O Gardinstänger och
skenor O Markiser O Markisväv O Lampskärmar O Garn O mm

REA

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


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

Ansiktsbehandling ... fr 330:Massage 30 min ......................... 280:Massage 60 min ......................... 480:Fotvård .................................................. 320:-

Manikyr ............................................... 320:1/2 ben vax m bikini .......... 280:1/1 ben vax m bikini .......... 320:Frans/brynfärg inkl form 210:-

Salong hud, kropp & massage
Ansikts- och kroppsbehandlingar
Pråmvägen 4a innergården, alldeles intill Ekerö C. Tel 070-200 31 97
www.salonghudkroppmassage.se Välkomna! Stina och Hans

AM-behörig

10 JULI | Ekerö brandförsvar transporterar en person från Idskär till fastlandet
efter ett sjukvårdslarm.
13 JULI | Traﬁkolycka mellan cykel och
moped i Lindö tunnel. Två personer
förs till sjukhus.

25 JUNI | En större vattenläcka sker på
Ekerö och ﬂera källare fylls med stora
mängder vatten. Ekerö brandförsvar assisterar villaägarna.

14 JULI | I Troxhammar butiksby stjäls
datorer vid inbrott i en butik.

26 JUNI | En stulen roddbåt påträffas
i Tappströmskanalen. En privatperson har sett ungdomar ro omkring med
båten och sedan skjutit ut den i kanalen.

15 JULI | En båtägare som besöker restaurangen vid Rastaholm upptäcker
vid återkomsten till båten att han fått
GPS, kommunikationsradio och kikare
stulna.
8hWdZ\hilWh[jibYa[h[d'&&alcijeh
markbrand på Ekuddsvägen, Ekerö.

28 JUNI | En byggarbetsplats på
Ekuddsvägen, Ekerö utsätts för stöld.
Verktyg till ett värde av 30 000 kronor
försvinner från platsen.
3 JULI | Två personer grips för sjöfylleri
i sundet mellan Kärsön och Nockeby.
L_Z[jj_dXhejj_[jj]WhW][fDrottningholms golfklubb stjäls bensin och
verktyg.

Damklippning ................................................. 310:Slingor + Klippning ............................... 740:Permanent + Klippning ................... 780:Färgning + Klippning .......................... 770:Herrklippning ................................................. 240:-

Den 15 augusti bröt en brand ut i Tornvillan intill Ekebyhovs slott. Ingen person kom till skada och
Foto: Lasse Söderberg
brandorsaken utreds nu av polis.

5 JULI | På Mariaön sker brott mot griftefriden när någon bryter sig in ett kapell
och gravkammare.
8 JULI | Vid ett inbrott på Lovö vattenverk stjäls kopparskrot.

 på G

17 JULI | Polisen får in en anmälan om
inbrott i en sommarstuga på Lovön.
?dXhejjia[h_d[dl_bbWfVäsbyvägen
i Väsby.
Ojj[hb_]Wh[[jj_dXhejjia[h_[dl_bbWf
Fritidsvägen i Gräsåker.
  ul[d f Gärdsmygsvägen _ ubldi
blir en villa utsatt för inbrott.
22 JULI | En kanotist bryter mot
skyddslagen när han paddlar in mot
land strax utanför Drottningholms
slott.
?Stenhamra sker ett villainbrott.
25 JULI | En omfattande ladugårdsbrand

tillbaka till Tappström. 4
september kl 9-17, samling
vid brandstationen, Tappström. Arr Frilulftsfrämjandet, Mälaröarna.

FORTS FRÅN SIDAN 2
Cykeltur
En varierad men lugn tur
För de med god cykelvana.
Resan går med färjan över
till Slagsta och cykling längs
vattnet till Vinterviken, Gröndal. Därifrån över broarna

Så gör Prinsessor
Boulevardteatern gästspelar med en föreställning
för barn 4–8 år. Biljetter
50 kr på biblioteket från

Körlektioner
Handledarkurser
Intensivkurser Riskutbildning 1

27 JULI | 8hWdZkjXhoj[hf[jji]kfflag på Adelsö. Inga personer kommer
till skada och byggnaderna räddas.
28 JULI | 8heijk]Wd f Kärsön utsätts
för inbrott och ett kassaskåp blir stulet.
;dfh_lWjl_bbWfDrottningholm utsätts också för inbrott.
30 JULI | Södertörns brandförsvar rycker ut till Sluts Brygga, Munsö för att ta
hand om ett träd som krossat en personbil. Inga personer kommer till skada.
2 AUGUSTI | En båtbrand bryter ut på
Björkö. Tre personer skadas och förs till
sjukhus.
  L_Z [jj _dXhejj f Adelsö krog grips
tre personer.
7 AUGUSTI Vid ett inbrott på Kina slott
stjäls stora mängder värdeföremål från
utställnings montrar. Polisen utreder nu
fallet.
7 AUGUSTI | Vid ett inbrott i Ekerö energis lokaler i Skå grips två personer av
polis.

Föreläsning
Magnus Fürst föreläser och
visar film om elektrifieringen
av Ekerö. 5 september kl 1216, Hembygdsgården, Ekerö
kyrka.

Bakluckeloppis
Fynda eller fyll bilen, öppna
bakluckan och kräng. 5 september kl 12-16, Rosenhill,
Nyckelby.

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

PC Akuten
VERKSTAD
TRÄDGÅRD
z BILSERVICE
z BLOMMOR
z DÄCK & FÄLG
z BUTIK
z MASKINREP
z KAFÉ
z ENTREPRENAD
z ODLING
08-560 521 00
08-560 521 06
SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ z WWW.WMRMASKIN.SE


i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se

te
arbe
Vårt ens
d
-kun het
trygg

'BTBESFOPWFSJOHBSt5BLSFOPWFSJOHBSt6UCZHHOBEFS
5PUBMSFOPWFSJOHBSt1MÌUTMBHFSJ

Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med ﬂera års erfarenhet

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

26 JULI | Två mycket tunga gjutjärnskrukor stjäls från en villaträdgård på
Trädgårdsvägen, Närlunda.

en halvtimma före eller vid
föreställningen. 5 september kl 15, Stenhamraskolans
matsal.

het

EU-MOPED

bryter ut i Ölsta$8bWdZ WddWj kffijh
skador på bilar.

F-skatt innehas

För referenser, gå in på: XXXUPSOTUSPNTTF

www.pcakuten.se

Utnyttja rotavdraget och få
tillbaka upp till 100 000 kronor!

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



BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'(6J<JHI>'%&%

O

Brottmål

O Personskador

Asylrätt
O Allmän praktik
O

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILVÅRD


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILSERVICE


Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND
3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRANDSKYDD


H

D

R
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S

MO

EN

T

RANSC

SFÖ

RBU

N

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD
7H\S)LYUHYK¶0:(*LY[PÄLYHK(YIVYPZ[

0739-22 75 30

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

www.bernardtrad.se

MÅLARE
Målningsarbeten
och
Tapetsering

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

BRUNNSBORRNING


Målarmästare på Ekerö

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

Tel: 0708-10 63 69

08-560 304 54
070-555 15 08
info@nyplat.se
www.nyplat.se
Grundat 1921

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER


s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

Ekerö
Farmartjänst AB
Din lokala utemiljö-entreprenör
dƌćĚďĞƐŬćƌŝŶŐ͕ƐƚĂŬĞƚƵƉƉƐćƩŶŝŶŐ͕
slyröjning/trädfällning, gräsklippŶŝŶŐŵŵ͘&ĂƐƟŐŚĞƚƐĂƌďĞƚĞŶ͕
rödfärgning, uteplatser, trädgårdsŵƵƌĂƌŽĐŚƉůĂƩƐćƩŶŝŶŐ͘
ŽŬĂƟĚĨƂƌǀĂƐƐŬůŝƉƉŶŝŶŐ͊

Telefon: 0706-53 04 70
/ŶŶĞŚĂƌ&ͲƐŬĂƩƐĞĚĞů

b er ga
Å-

RÖRARBETEN


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

l

kake
&
v
l
go

För hem och offentlig miljö

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

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

PLÅTSLAGERI


«

QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget

O

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

070-733 65 26

070-747 20 03 070-799 64 21

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

KONTORSMATERIAL M.M 
STÄDNING


TRYCKERI


A
SEANNA
K
U
ONTORS TENSILIER

Binärdata AB

Jungfrusundsvägen 5 178 38 Ekerö
Tel 08-560 355 35 Fax 08-560 355 95
Djsö åep
lkshek kse
såpexj m
x
ASEANNA

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

www.aseanna.se

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Leif Rickegård

KONTORS
UTE

NSILIER

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

Allt inom städ
www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu
08-560 243 62
VÄRMEPUMPAR


LACKERING


Flyttstädning?
Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

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

RB

Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

%UDQGVN\GGVEXWLNHQ

Din verkstad
nära Dig

O

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



ENTREPRENAD


Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

L O K A L E R

Trygghet & Kvalitet

Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

L E D I G A



DATA


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Träkvista Torg

FÖNSTER


ZZZEUDQGVN\GGVEXWLNHQVH
ZHEEXWLN
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TRÄD- & TOMTARBETEN


Larsas Måleri

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Auktoriserad
serviceverkstad för

LOKALER


| service för dig!

MÅLARE


Ekerö Färglager

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

560 47 111

Allt inom bilvård

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

FÄRG TAPET
GOLV

Står ni inför om- eller nybyggnadsplaner? Vi hjälper er att få ihop
tankar och idéer till funktionella
och realistiska lösningar. Kontakta:

BEGRAVNINGSBYRÅER


UBorttagning

FÄRGHANDEL


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

Arkitekt SAR/MSA
Erland Klingberg
560 242 76, 0707-94 89 54
erland.klingberg@glocalnet.net

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

,62&HUWL¿HUDGH 
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

ALLSERVICE AB

070 - 683 80 74
www.fsonsallservice.se

Ekerö Centrum
ARKITEKT


F’SONS

R

CHRISTER WERSÄLL AB

FASTIGHETSSERVICE


LO

ADVOKATBYRÅN

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

Köksluckor
m.m. lackas!

Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.
Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
Snabb leverans!
Tel 560 244 38
www.micklack.se

0705-94 23 19

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR
Vi sänker dina energikostnader!
Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning
Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Tel: 08-560 252 00

SMS:A 10083 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

Här syns din
bostad bäst.
Vi har ca 75o ooo
besökare i veckan på

FÄRINGSÖ SKÅ 4 villatomter

 4 plana tomter  Nära till stan  Detaljplanerat område  Kommunalt v/a  Gångavstånd till buss

sve nskfast.se

SMS:A 95142 TILL 71122

SMS:A 95141 TILL 71122

PRIS 1 195 000 kr/bud. TOMT 1 005 kvm. Enlunda, Skå-Eneby 2:22.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

 Ljus och fräsch  Liten brf med villakänska  Solig altan

 Ljus och fräsch  Liten brf med villakänsla  Egen solig altan

PRIS 1 950 000 kr/bud. AVGIFT 3 400 kr/månad Vallviksvägen 13. EKERÖBUTIKEN E Kumlin 0708-384141.

PRIS 1 175 000 kr/bud. AVGIFT 2 050 kr/månad Vallviksvägen 13. EKERÖBUTIKEN E Kumlin 08-56410943.

SMS:A 11373 TILL 71122

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2 rok, 47 kvm

SMS:A 11374 TILL 71122

FÄRINGSÖ STENHAMRA 3 rok, 78 kvm

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, 156 kvm

EKERÖ NÄRLUNDA fin trädgårdstomt

 Mycket centralt  Nära skolor  Två öppna spisar  Garage

 Plan villatomt  Gångavstånd till centrum  Nära skolor

PRIS 4 300 000 kr/bud. TOMT 870 kvm Plan trädgårdstomt. Närlundavägen 1.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 730 kvm. Fin plan trädgårdstomt med gräsytor, buskar och träd.
Granbacksvägen 12. EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

SMS:A 74596 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ 8 rok, 330 kvm

 Strandtomt & sjöutsikt  Byggår tidigt 1900-tal  Stora ytor  Högt till tak  Renoveringsbehov

Sälj med
full koll.
Följ din bostadsaffär steg
för steg med 1·2·3 Såld!
Läs mer på
sve nskfast.se/12 3sald

SMS:A 97505 TILL 71122

SMS:A 10188 TILL 71122

PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 4 000 kvm. Färentunavägen 183.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

 Charmigt fritidhus m nytt kök  Gångavstånd till Mälaren

 Parhus i lugnt barnvänligt område  Vidbyggt garage

PRIS 1 500 000 kr/bud. TOMT 2 213 kvm. Mariebergsbacken 12.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 08-564 109 40.

PRIS 2 175 000 kr/bud. TOMT 400 kvm. VISAS Sö 15/8 15.00-15.45. Må 16/8 18.00-18.45. Nibbla Backe 12.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 08-564 109 40.

SMS:A 88923 TILL 71122

EKERÖ NIBBLA BACKE 5 rok, 117 kvm

SMS:A 10365 TILL 71122

FÄRINGSÖ SKÅ 2 rok, ca 44 kvm

FÄRINGSÖ SÖDERBERGA 3 rok, 36 kvm

FÄRINGSÖ STENHAMRA fin villatomt

 Lummig skogstomt  Lugnt lantligt läge  Nära till stan

 Soligt söderläge  Lugn återvändsgata  Gränsar mot naturområde

PRIS 1 250 000 kr/bud. TOMT 3 810 kvm. Granvägen. EKERÖBUTIKEN E Kumlin 0708-384141.

PRIS 1 295 000 kr/bud. TOMT 910 kvm Trädgård/skogstomt. Palettvägen 14 A.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

Sälj med
full koll.
Följ din bostadsaffär steg
för steg med 1·2·3 Såld!
Läs mer på
sve nskfast.se/12 3sald

SMS:A 99788 TILL 71122

SMS:A 90839 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

W W W.SVENSKFAST.SE

FÄRINGSÖ ILÄNDA 6 rok, ca 204 + 14 kvm

 Fräsch  Renoverat  Ljust  Lugnt område  Brf m bra ekonomi

 1-plan  Låg driftskostnad  Separat tonårsdel  Sjönära

PRIS 2 400 000 kr/bud. AVGIFT 4 402 kr/månad Åkerstigen 129 A.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 3 250 000 kr/bud. TOMT 2 391 kvm (friköpt). Karlsbergsvägen 11.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 08-564 109 40.

SMS:A 98509 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

EKERÖ BJÖRKUDDEN 4 rok, 111 kvm

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, ca 120 kvm

 Villa i toppskick!  Inbjudande poolområde med stort trädäck  Lugn återvändsgata med gångavstånd till Mälaren, dagis, buss och skola
PRIS 4 490 000 kr/bud. TOMT 982 kvm. VISAS Sö 29/8 12.00-12.45. Må 30/8 18.00-19.00. Siktvägen 7.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 08-564 109 40.

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

