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Folkstorm
Reaktionerna mot den detaljplan som lagts
fram för området från Ekerövägen upp till
Wrangels väg är många. En arbetsgrupp, ”Nej
till höghus på Ekerö”, har bildats där flera
bostadsföreningar i och kring Ekerö centrum är
med och en facebookgrupp på över 600 personer deltar. Gruppen utmanar nu kommunens
politiker till debatt. | 10

UNGDOMAR SOM FÖRSTÖR
Ungdomar som driver runt, vandaliserar och stör upplevs som ett växande problem på Mälaröarna. De drabbade vill ha svar på vad polis och socialtjänst gör. | 4

’’

”Tappströmskanalen är den bästa kryddan i
den fortsatta utvecklingen av hela Ekerö kommun... Liksom Göta kanal är Ekerö kommun
ett smultronställe och kanalen leder framåt.”
| 38-39 TYCK

ETT HUS FÖR KREATIVITET
Planerna på ett aktivitetshus för kommunens ungdomar blir snart verklighet. Rockmusik, teater och dans
är bara några av de aktiviteter som kommer erbjudas
där. | 6

BEGAGNAT BLIR BISTÅND
Genom ett samarbete mellan kyrkorna på Ekerö blir
snart Gabriella Wessmans dröm om att driva en egen
loppis verklighet. Behållningen kommer oavkortat gå
till bistånd. | 30

LYCKAD REKRYTERINGSTRÄFF
”Unga jobb” är ett nationellt projekt där arbetslösa
ungdomar erbjuds praktikplatser inom det lokala
näringslivet. På Ekebyhovs slott kom åtta företag till
rekryteringsmötet som arrangerats av Swedbank och
Arbetsförmedlingen. | 26

MÄLARÖBORNA FÅR SVAR PÅ VALFRÅGOR
De olika partierna presenterar sina visioner och mål för kommunens ekonomi. Mälaröarnas företagare har
ställt frågor till politikerna kring näringslivet och Mälaröarnas naturskyddsförening får svar på tre miljöfrågor. Vi har också frågat mälaröborna vilka deras viktigaste lokala valfrågor är. | 10, 14, 16 och 28
Foto: Lo Bäcklinder

INSPEKTIONEN PÅTALAR
Efter en anmälan till Skolinspektionen angående avstängning för en grundskoleelev vid
Ekebyhovskolan, har Skolinspektionen gjort ett påtalande till Ekerö kommun. Man har dock inte funnit
anledning att rikta kritik mot kommunen. | 22

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

Septemberöppet!!!
Lördagar & Söndagar
kl. 13.00-21.00
Se vidare annons sid 28
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


munens politiker till debattmöte kring byggplanerna för
och runt Ekerö Centrum. 9
september kl 19, Mälarökyrkan, Ekerö C.

Ekebyhovs slott
Marina Henriksson – akvareller och oljor. Monica
Skarelius – glas. Lördagar
och söndagar 11 september-19 september kl 12-16,
Ekebyhovs slottsgalleri.

Nyhets-triss!
För dig som vill spara både pengar och miljö.

Konstvinden
Anna Eriksson, Charlotta
Lindvall – akvarell, olja,
akryl. Lotta Johnzon – akryl,
silversmide. Lilian Ohlsson
– akvarell, olja. 11-15. Öppet
lördagar kl 11-15, Konstvinden, Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.
Mälarökyrkan
”Ekerö – på mitt sätt sett”.
Emma Jacobsson visar akvarellmålningar med motiv
från Ekerö och Bohuslän.11
september, kl 11-16, 12 september kl 12.30-16, Mälarökyrkan, Ekerö C.

 
IVT FÖRSÄKRING

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Prinsessutställning
Galleri Utkikens utställning
för alla med barnasinnet i
behåll ”Det var en gång en
prinsessa och en prins…”,
har flyttat till Stenhamra.
Utställningen har samma
öppettider som biblioteket.
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.

IVT Nordic Inverter är den första Svanenmärkta luft/luftvärmepumpen och topptestad av Energimyndigheten.
IVT Greenline HE har den senaste generationens
A-klassade lågenergi-cirkulationspumpar som ytterligare
minskar din elförbrukning. IVT Air klarar att omvandla
kall uteluft till behaglig värme inomhus.
www.ivt.se

INNEKLIMAT Skå Industriby

EVENEMANG

”Höghus-möte”
Arbetsgruppen ”Nej till
höghus” har inbjudit kom-

Tel: 560 248 00. www.inneklimat.se

2 för 1 + Solskydd!
Succén
fortsätter!

Loppis
Re-arb arrangerar lördagsloppisar under hösten kl
11-16. De som vill delta är
välkomna kl 10 för att ställa
i ordning. ”Gamla Huset” vid
Åkerstigen 93.
Svamputställning
Mälaröarnas naturskyddsförening anordnar svamputställning under två dagar.
Bo Nylén kåserar över
svamparnas ekologi, förekomst, ätlighet och giftighet
kl 14 båda dagarna. Tag med
egna svampar för bedömning. 11 och 12 september, kl
11-16, sjöscouternas nya hus
mitt emot Maskbacken.
Svampvandring
Barbro Alm och Bo Nylén
leder svampvandringen. Tag
med svampkorg och matsäck. 12 september, samling
kl 8.30 vid kommunhuset,
Tappström.
Hembygdsdagar
Föreningarna på Lovön
arrangerar även i år hembygdsdagar på Rörby och
Hogsta. Utställningar med
glaskonstnärer och knyppling. Marknad med smycken,
keramik, mattor, fårskinn,
bröd, blommor med mera
samt loppis och lotterier.
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Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)
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Med kvalitetsglas från

Kulturarvsdagen
Se Ekerös äldsta väg. Fornminnessällskapet visar
hålvägen. 12 september kl
12-16, vid Ekerövägen riktning mot Munsö 500 meter
efter avtagsvägen till Ekerö
kyrka.

Priser som på nätet?!

160:- /30 st

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

Kulturarvsdagen
”Kulturens vägar” är årets
tema på Kulturarvsdagen
som gäller vägar där människor färdats sedan urminnes tider. Ekerö-Munsö
hembygdsförening uppmärksammar denna dag.
Ordförande Kerstin BalckAhlén bjuder på öppet hus
vid Nyckelby gård. Där finns
spår av den gamla vägen
som här gått fram mellan
bostadshusen, bagarstugan,
en gammal ”gårdsbutik”,
stall och hagar. Besökare
kan hälsa på i bagarstugan.
12 september kl 12-16, Nyckelby gård.

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 .

Musik av olika grupper under hela dagen. Kaffe, varm
korv med mera till försäljning. 11 och 12 september, kl
12-16. Friluftsgudstjänst 12
september kl 16 -17, Rörby
och Hogsta.
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Kaffet
är alltid på!
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fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

B Ekerö Gällstaö

B Ekerö Västra Sandudden

Fast pris Från 4 490 000 kr
5-6 rok, varav 3-5 sovrum
Från 125 kvm till 182 kvm

Tomter ca 1 000 kvm Sluttningstomt
Byggt 2010
Sms:a: FB 1071-2365 till 72456 för beskrivning

Anebyhus bygger enplanshus, 125 kvm - endast 2 st kvar! Visning 5/9 kl 14.15-14.45
LB-Hus bygger tvåplanshus om 153 kvm - endast 4 st kvar! Visning 5/9 kl 13.45-14.15
C4-Hus uppför tvåplanshus 170-182 kvm med härlig utsikt - endast 5 st kvar! Visning 5/9 kl 13.00-13.45
Välkomna!Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2365.

Utgångspris 9 500 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 232 kvm, biyta 41 kvm
Tomt 890 kvm trädgårdstomt

Adress: Herredagsvägen 10A
Visas sön 5/9 14.30-15.30
och tis 7/9 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-1974 till 72456 för beskrivning

Högt belägen med fantastisk vy över Jungfrusundsviken ligger denna arkitektritade, gedigna och mycket
representativa villa från 2004. Totalt 273 kvm med generösa sällskapsytor och braskamin, stora
fönsterpartier samt takhöjd upp till 4,0 m. Stora terrasser med sol hela dagen samt underbar kvällssol. 34 rejäla sovrum. Hiss och bergvärme. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-1974.

B Ekerö Helgö, Sjöglimt!

B Ekerö Sandudden

B Ekerö Munsö

Utgångspris 2 975 000:4 rok, boyta 115 kvm
Adress: Stengränd 3
Visas sön 5/9 12.00-13.00
och mån 6/9 18.00-18.30

Utgångspris 2 775 000:6 rok, boyta 172 kvm och biyta 55 kvm
Adress: Solsidan Munsö Kyrkby
Visas sön 5/9 12.30-13.30
och mån 6/9 18.00-19.00

Välskött hus med genomgående ekparkett, delvis
renoverat kök och tillbyggd hall. Balkong och stor
trädäckad altan i söder! Tel: 08-564 109 80.

Charmig villa, varsamt renoverad och i genomgående mycket gott skick. Lantligt och idylliskt
belägen. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2417.

B Ekerö Nibbla

B Ekerö Väsby

Utgångspris 2 195 000:4 rok, boyta 117 kvm
Adress: Nibbla Backe 21
Visas sön 5/9 13.30-14.30
och mån 6/9 19.00-19.30

Utgångspris 4 100 000:6 rok, boyta 159 kvm
Adress: Klövervägen 6
Visas sön 12/9 12.30-13.30
och mån 13/9 18.00-19.00

Mycket bra läge i området med altan i sv, vetter
mot grönområde. Renoverat kök. 3 sovrum samt
2 badrum. Garage, 30kvm Tel: 08-564 109 80.

Hemtrevlig familjevilla, belägen på underbar insynsskyddad trädgårdstomt i barnvänligt område. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-1209.

Utgångspris 2 550 000:3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 90 kvm, biyta 42 kvm
Tomt 2 582 kvm Trädgårdstomt
med sjöglimt
Byggt 1952, ombyggt 1999
Adress: Frejas Väg 8
Visas sön 5/9 15.15-16.00
och mån 6/9 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-1369 till 72456
för beskrivning
Ren. och tillbyggt hus i fint
skick. 3ROK + 42 kvm i det
friligg. garaget. Härlig altan,
med sjöglimt, som sträcker sig
runt husknuten. Gångavstånd
till buss. Kom VA på Helgö inom
snart framtid!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1369.
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Störande unga skapar problem
MÄLARÖARNA | Ungdomar
som vandaliserar och
stör upplevs som ett
växande problem runt
om på Mälaröarna.
Alkohollangning och
fylla följer i kölvattnet och skrämmer
bland annat boende vid
Tappströmskanalen.
– De kör fort med moped på
gångvägarna, skriker, skränar
och vandaliserar, berättar en
boende som inte vill stå med
sitt namn i tidningen av rädsla för repressalier.
Hon och ﬂera andra som
Mälaröarnas Nyheter pratat
med tycker att problemet har
ökat under senaste året och
undrar varför polisen inte gör
något åt saken.
– Under sommaren har vi
inte haft möjlighet att röra
oss så mycket som vi vill i de
områden där ungdomarna är,
på grund av semestrar och
andra kommenderingar, men
så snart vi får chansen att gå
ner och prata med dem så
gör vi det. Problemet är att då
uppför de sig naturligtvis exemplariskt och lovar att inte
föra oväsen, berättar närpolisbefäl Johan Ahlén.
– Vi kan inte bara köra bort
dem heller eftersom det är en
offentlig plats och de har rätt

att vistas där och stör vi dem
för mycket så söker de sig
bara någon annanstans.
Han tror inte att problemet
har blivit större om man ser
till hela Mälaröarna utan att
det handlar om att det varierar från år till år vilka platser
som ungdomarna dras till.
Även på många andra platser i kommunen har stora
mängder ungdomar samlats
under sommaren vilket medfört problem med störningar
och fylla. Detta bekräftas
även av andra läsare som
kontaktat tidningen för att
berätta att de störs av ungdomar som far runt i stora gäng
på mopeder och för oväsen
och förstör.

”Att det sker
langning av
alkohol är vi
medvetna om”

Vandalisering är också ett
av de problem som drabbat
bland annat Abbe Belharzul
som driver kafé vid Tappströmskanalen.
– De har kastat mina bord
i kanalen, de har försökt att
elda upp möblerna och tram-

Gudstjänster
Färingsö församling 6 - 19 september

Söndag 12 september
15:e söndagen efter trefaldighet
Skå kyrka kl. 11
Högmässa
Lars Brattgård
Söndag 19 september
16:e söndagen efter trefaldighet
Hilleshög kyrka kl. 11
Söndagsgudstjänst
Kiki Brandell Svee
Solist

pat sönder brädorna i bryggan bland annat, berättar han.
Visst blir det mycket merarbete och är kostsamt, men
det stora problemet som han
upplever är att han tycker sig
se att ungdomarna är på väg
in på fel spår och att dessa
lätt kan bli permanenta. Han
berättar hur han under de
tio år han drivit kaféet har
sett många ungdomar som
börjar driva omkring och
några år senare är ordentligt
på glid.
– Det är kontakten med
föräldrarna som är det viktiga. Det behövs en kunnig
person som går ut och pratar
med ungdomarna, men som
även kan prata med föräldrarna. Man kan inte heller lägga
allt ansvar på skolorna, utan
det är föräldrarna själva som
måste uppfostra sina barn,
säger han.
Flera av de boende vid kanalen säger sig också se tydliga tecken på langning av både
alkohol och droger i området.
– Vi har inga belägg för att
det förekommer droghandel,
men att det sker langning av
alkohol det är vi medvetna
om. Problemet är dock att
vi är bakbundna av lagstiftningen och att affärerna sker
så snabbt att vi aldrig hinner
dit. Dock arbetar vi mycket

Nyhe

Vi pratar om Jesu liv!
13 och 20 september kl. 11
Färentua församlingshem

t!

Kiki Brandell Svee, präst, leder oss i
samtalen. Efteråt serveras soppa till
självkostnadspris.
Öppna förskolan
6, 8, 13 och 15 september kl. 9.30-12
Stenhamra församlingsgård
7, 9, 14 och 16 september kl. 9.30-12
Färentuna församlingshem

Verksamhet
Färingsö Barnkör
6 och 13 september kl. 16-16.30
Stenhamra församlingsgård
7 och 14 september kl. 16-16.30
Färentuna församlingshem
Färingsö Kyrkokör
7 och 14 september kl. 19.15-21.30
Stenhamra församlingsgård
Alla-kan-sjunga kören
6, 13 och 20 september
kl. 19-20.30
Stenhamra församlingsgård

Kontakta Rickard 08-564 209 35
rickard.backlund@svenskakyrkan.se

Kyrkans Arbetsgrupp
13 september kl. 19
Färentuna församlingshem
Kontakta Anna-Stina, 08-560 450 98
Cittragruppen Rasparna
13 september kl. 19-21
Stenhamra församlingsgård
Kontakta Henry, 08-560 446 55

Invid Tappströmskanalen är det vanligt att ungdomar samlas under kvällar och helger. Kaféet är ett av de ställen som utsatts för vandalisering vid många tillfällen.
Foto: Lo Bäcklinder

med kartläggning och tar
tacksamt emot tips om någon
ser något misstänkt, säger Johan Ahlén.
Från kommunens sida är
man medveten om problemet med kringdrivande ungdomar som stör, men säger
att det är ett välkänt fenomen
som uppstår varje år vid skolstart, då vädret fortfarande är
varmt och många ungdomar
ofta samlas på samma plats.
– Det gäller att hålla isär

vad som är ett problem och
vad som är vanligt ungdomshäng. När det gäller langningen så är det i första hand
en polisiär fråga, men vi samarbetar tätt med polisen och
har även mycket förebyggande arbete genom information
till föräldrar till exempel,
berättar Annika Magnusson,
ungdomshandläggare
och
preventionssamordnare
i
kommunen.
Hon kan även berätta att
den ”närvarande vuxen” som

många efterfrågat nu äntligen
har blivit verklighet.
– Vi har anställt en fältassistent som redan har börjat
arbeta. Han samarbetar med
fritidsgårdarna och kommer
att röra sig i de områden där
behovet ﬁnns. Vi har också
precis påbörjat projektet med
”Fabriken” som ska bli en
samlingspunkt för ungdomar, säger hon.

Öppet hus med sopplunch
Den 9 september är det äntligen dags
för våra soppluncher igen.
Välkommen ung som gammal, vi träffas
måndagar i Färentuna församlingshem och
torsdagar i Stenhamra församlingsgård.
Sopplunchen är öppen för alla. Här får du en
chans att träffa nya människor,
vi tar upp olika ämnen såsom
miljön och andra länder. Vår
husmor Barbara lagar fantastiska soppor på ekologiska
råvaror, som serveras till
självkostnadspris.
Vi träffas
9 och 16 september kl. 12
Stenhamra församlingsgård

13 och 20 september kl. 12
Färentuna församlingshem

Öppna förskolan kl. 9.30-12.00

Färingsö kyrkliga syförening
8 och 15 september kl. 10-13
Sånga Kyrkskola
Kontakta Anita 08-560 431 22
Lekmannakåren “Skola för sökare”
Tema: “1700:talet: En ny svensk kyrka
växer fram!”. Ulf Lindgren från Lidingö
församling kommer och berättar.
Vi träffas 30/9, 28/10 och 25/11
kl. 19 i Stenhamra församlingsgård.

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.

Måndag och onsdag
Stenhamra församlingsgård
Kontakta Yvonne, 08-564 209 33
Tisdag och torsdag
Färentuna församlingshem
Kontakta Annika, 08-560 432 93

LO BÄCKLINDER

3?NNQRPwK

P
C
2SN
IJGNN





(" !SRGIQPCIJ?K

/PGQCPL?EgJJCPTCAI?RMKQwLB?E +gEPCNPGQCPI?LDwPCIMKK? 1CQCPT?RGMLDwPQJSRDwPQgJHLGLEMAFCTRPWAIDCJ

$ICPw"CLRPSK3CJCDML
bNNCRKiLB?E£QwLB?E£

P
C
2SN

$FKK
8KK >I@CC8

IJGNN





 

IE

IE


*
 ?JTCLRPCAvRC

3MLQI

2TCLQIR!SRGIQIwRR ,gJ?PB?JQI?JT 

)DPNPGQ


3FSLLSQ?J@?A?PCQ 


DiPBS
QHgJTQA?LL?P
S
B
E
L
i
E
HC
?
5?P
RIwN?CLT?P
KwHJGEFCR?R

Q
PG
N
P?
R@
RGJJCRRPGIRGE
AFIwNRGJJDgJJC
M
B
L
S
I
P
C
N
N
Iw
R
$R



 
IE











IE



QR

#IZE MZI =@JB;@JB
+?VJk

#IPJK8
/GJEPGKQKSQQJMP

,CJMLKGV%PSIRQ?JJ?B

-MPEC .BJ?B Q?JKMLQ?J?P 


+wQTGIR /J?AMNCARCLK?ECJJ?LGASQ 


(" &MRR+GT  E %JCPT?PG?LRCPLLQ
G@SRGI )DPNPGQ IE 



DwP













QR





IE



QR

3<:B8EJ
JAYCMJ:8EE@E>M8I8

,
 ?HQIMJT?P

1MK?LRGA?3MK?RCP

"F?KNGLHMLCP

+GLEMLEPMT?

(" E 
)DPNPGQIE 

 MJJ?LB E 
'
)DPNPGQIE 

2TCPGEC 


/iECLQ E 
)DPNPGQIE 

6

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G+H:EI:B7:G'%&%

Efterlängtat ungdomshus
i IT-ladans gamla lokaler
TAPPSUND | Det aktivitetshus för kommunens
ungdomar som länge stått
på önskelistan är nu på väg
att bli verklighet. Sång,
rock, drama och måleri är
bara några av de aktiviteter
de kommer att kunna ägna
sig åt i ”Fabriken”.
I IT-ladans gamla lokaler i
Tappsundsområdet smids
det planer för fullt. Efter
att ha stått tomma under
drygt ett år planeras det nu
för ljudlig och engagerande
verksamhet. Väggarna kommer att vibrera av rockmusik och luften vara full av
kreativitet.
– I det här rummet kommer konsertlokalen att vara,
här blir det dramarum och
här blir det verkstad, berättar Johan Wallnäs, kulturhandläggare från Studiefrämjandet när han visar
runt och beskriver visionerna som han och nyanställda Ingrid Rogblad har
för verksamheten som ska
växa fram i den stora, ljusa
lokalen.
På uppdrag av Ekerö kom-

mun tar nu Studiefrämjandet över den funktion som
kallas ”Aktivitetsbyrån” och
det aktivitetshus som fått
namnet ”Fabriken”. Ingrid
Rogblad är aktivitetsutvecklare på plats och tanken är
att ungdomar från 15 till 19
år ska få en mötesplats och
en kreativ plats för skapande
och kultur.

cent och nu senast som föreningskonsulent på Skå IK.
–Vi kommer att ha ett kafé
och även tillgång till datorer och internet. Men det är
viktigt att poängtera att vi
inte serverar ett färdigt program utan att det är de ungas
egna intressen som ska styra
verksamheten,
fortsätter
hon.

”Hela huset ska
sjuda av kreativitet och det är
viktigt att ungdomarna inte är
hänvisade till att
konsumera kultur”

Flexibilitet, kreativitet och
aktivt deltagande är nyckelord och Fabriken är tänkt att
bli en plats där ungdomarna
själva får stor frihet under
ansvar. Även om det ﬁnns
närvarande vuxna i form av
aktivitetsutvecklare och den
person som ska anställas som
musikansvarig för att coacha
och hjälpa till med musikproduktionen, så får ungdomarna tillträde till de lokaler
de behöver genom kodlås
även under de tider som Fabriken är obemannad.
Både Johan Wallnäs och
Ingrid Rogblad har stort engagemang för ungdomar och
deras möjlighet till kreativa
mötesplatser.
– Hela huset ska sjuda av

– Man kommer till exempel
att kunna göra teaterföreställningar, spela och producera musik, kanske rita
manga, hålla på med silversmide eller trycka t-shirts,
säger Ingrid Rogblad, som
själv har en bakgrund som
bland annat teaterprodu-

Ingrid Rogblad och Johan Wallnäs är i full färd med att bygga upp grunden för verksamheten som ska äga rum
i Fabriken. Snart får de sällskap av en musikansvarig som ska coacha kommunens blivande rockmusiker.
Foto: Lo Bäcklinder

kreativitet och det är viktigt att ungdomarna inte är
hänvisade till att konsumera
kultur utan ska kunna producera för varandra. Vi har
som fokus att ta alla idéer på
allvar och att ingen ska förminskas. Alla röster är lika

mycket värda, säger Johan
Wallnäs.
Nu väntar ett par månader
med febril aktivitet. Det
ska rivas väggar, byggas
nya, målas och inredas. I
november är invigningen

tänkt att äga rum och gissningsvis är det många kreativa Mälaröungdomar som
längtar dit.

Frihet Ansvar Rättvisa
Med vår politik ser vi till hela Mälaröarnas bästa, och vårt löfte är
att fortsätta arbetet med att göra vår kommun ännu bättre att bo och
leva i. Vi arbetar till exempel för att göra Ekerö till en av landets 10
bästa skolkommuner, att ett nytt äldreboende uppförs i Stenhamra,
att arbetet med att skydda Mälaren som dricksvattentäckt fortsätter
samt att stödet och supporten till idrott och föreningsliv utökas.

Vi hoppas på ditt stöd den 19 september!

Alliansens partier på Ekerö

LO BÄCKLINDER

Nyheter & information från våra församlingar

nr 13 2010

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 8/9
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
Mässa, Jonas Gräslund

Söndag 12/8
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
Ekebyhovsmässa,
Jonas Gräslund
Ekerö kyrka kl 11.00
Högmässa,
Ralph Sjöholm
Röröby gård, Lovö
kl 16.00
Gudstjänst på hembygdens dag
Pernilla Hammarström,
Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp
Adelsö kyrka kl 11.00
Högmässogudstjänst
Svän Fogelqvist, Staffan Eklund
EFTER GUDSTJÄNSTEN STÄNGS
ADELSÖ KYRKA FÖR RENOVERING

Onsdag 15/9
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
Mässa, Ralph Sjöholm

Söndag 19/9
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
Temamässa,
Ralph Sjöholm, Ekeröensemblen
under ledning av Kerstin Baldwin
INVIGNING AV GLASKONST
Ekerö kyrka 10.00
se gudstjänsten i Ekebyhovskyrkan
Ekerö kyrka 16.00
Konsert – ”Vara i musiken”
Birgitta Levin, sopran
Ingegerd Fredlund, harpa
Kerstin Baldwin, orgel, piano

Glaskonst – ”glasblåsartankar”
Nu glittrar och glimmar
solljuset genom färgade
glasﬁgurer med många olika
färger och former när man
kommer in i Ekebyhovskyrkan.
Glasföremålen är tillverkade
som elevarbeten i Kosta glasVNROD(OHYHUQD¿FNJLYQDWHman, och här berättar några av
dem om sina tankar i arbetet
med glasföremålen.

Erika
Jonsson
”I Himmelen
bor änglarna,
det är de som
skyddar oss
och tröstar
oss i svåra stunder. En Himmel
utan änglar skulle vara som
en gräsmatta utan gräs. När vi
WlQNHUSnbQJODUQDVn¿QQVGH
där för våra kära som vi inte
längre kan ha med oss här på
jorden. Tro du också, det gör en
skillnad i denna hårda värld.”

Mi
Ekerlund
”Jag tänkte
att mina föremål skulle
representera
drömmar
och utveckling hos individen,
uttryckt i lite olika former.
Att vi alla är olika, har olika
vägar att gå och alla har vi
våra brister och fel. Men med
tiden växer man och utvecklas, förhoppningsvis når man
sitt mål.”

Vicky
Broos

Hanna
Hansdotter

”Min uppgift
var att jobba
med känslor.
Jag försökte
fånga några
NlQVORUWH[KRSS,HQÀDVND
VRPPDQNDQVNLFNDÀDVNSRVW
i. Det har för mig samma
betydelse som när man lämnar
sina böner till gud. Man uttalar sin önskan och sedan
lämnar över den till någon/
något annat.”

”I bibeln
omtalas att
Gud lät alla
slags träd
växa upp ur
marken i Edens trädgård, både
sådana som var vackra att se
på och dom som var goda men
farliga att äta av. Jag har valt
att skapa de löven ur trädet
som växer i min egen fantasiträdgård där ingen frukt är
förbjuden.”

Lovö kyrka kl 11.00
Familjegudstjänst,
Christer Kivi, Lovö barnkör under
ledning av Ylva Karlström
Munsö kyrka kl 11.00
Högmässa
Svän Fogelqvist

Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
11/9 Intervju med Gabriella
Wessman om Second Hand

V ara i musiken

18/9 Intervju med idégivarna
till glaskonstprojektet

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
Mer information:
Se hemsidan

Troxhammar Gård
(mitt emot Troxhammar golfklubb)

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

Allt överskott går till
bistånd och socialt arbete
Musikaliskt gästspel med rötter i Vara!

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

Birgitta Levin sopran Ingegerd Fredlund harpa
Kerstin Baldwin piano och orgel

Vill du hjälpa till? Vi behöver volontärer
tel: 08-560 250 60
mail: secondhand@malarokyrkan.se
Ekerö
Ek
ö församling
fö
li

Söndag 19/9 kl 16.00 i Ekerö kyrka

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

Ekerö Väsby

Ekerö Sommarstad

Modern arkitektritad familjevilla byggd 2006/2007 med mycket centralt läge. Fyra bra sovrum, två bad-/
duschrum och två allrum, varav det ena med en takhöjd på 7.5 meter. Entréplanet har nio utgångar till
trädäck som löper runt hela villan. Balkong med eftermiddags-/kvällssol. Fint modernt kök, murad öppenspis
och öppen planlösning i stora delar av villan. Besiktigad.

Härligt högt och soligt läge har denna nästan nybyggda villa om ca 166 kvm. Stort trevligt kök med plats för
8-10 personer, vardagsrum samt allrum och fyra rymliga sovrum. Hög standard m ekparkettgolv, kaklade
badrum och bergvärme. Mycket låga driftskostnader. Stort altandäck som sträcker sig runt huset och baksida
som vetter mot stor allmänning. Gångavstånd till bad och båtplats. Besiktigad och dolda fel försäkrad.

t Boarea:
192kvm
kvm
*Boarea:
192
t Utgångspris: 4 650 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
739kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
739
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

t
t
t

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

t Boarea:
165kvm
kvm
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t Utgångspris: 4 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
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289kvm
kvm
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*Tomt:
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sluttningstomt
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t

Ringblomman 31
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Skå

Ekerö Träkvista

Med vidsträckt utsikt och söderläge ligger denna trevliga villa om totalt ca 250 kvm. Bergvärme, pool,
pooldäck, altaner och härlig trädgårdstomt. Sol hela dagen! Garage i huset + fristående dubbelgarage och
två uthus. Moderniseringsbehov. Fastigheten har ett mycket bra läge på södra Färingsö endast ca 20 min från
Brommaplan. Barnvänligt!

Här upplever man sommaridyllen när den är som bäst. Inbäddad i grönska med fin sjöutsikt från en fantastisk
trädgård utan insyn ligger denna välvårdande villa om 4 rum och kök med källare. Perfekt solläge.
Gångavstånd till det mesta, bl.a skola, bussar, affär, bad och fina naturområden. Garage. Besiktigad.
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Solsidan Skå-Berga 13
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
80kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
80
8080
kvm
t Utgångspris: 3 650 000
000 kr
kr
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t Tomt:
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trädgårdstomt
*Tomt:
912

t
t
t

Grenvägen 19
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sommarstad

Ekerö Sandudden

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 1 237 kvm, helt utan insyn och med sol hela
dagen. Besiktigad och dolda fel försäkrad.

Sjönära och trivsam 2-plans villa med bra läge invid liten återvändsgata. Entréplan med vardagsrum, kök och
kaklat badrum. Övre plan med tre bra sovrum, klädkammare och ett kaklat våtrum. Ljust och fräscht skick.
Stor altan med terrassmarkis, eftermiddags- och kvällssol. Barnvänligt område med gångavstånd till skola,
dagis, affär, bad, båtbrygga m m.

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:
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t Utgångspris: 2 995 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
315kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
315

t
t
t

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

Ekerö Träkvista

Ekerö Knalleborg

Äntligen ett 1-plans atriumhus med eget garage och extra tomtyta. Mycket fint med bl. a nytt fräscht kök och
nytt helkaklat badrum. Genomgående ljus modern färgsättning. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Tre stora sovrum. Mysig insynsskyddad atriumgård med stort altandäck och utekök i soligt s/v-läge.

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 och dolda fel försäkrad.

t Boarea:
kvm
*Boarea:
11111kvm
t Utgångspris: 2 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
282kvm
kvmatriumgÃ¥rd
atriumgård
*Tomt:
282

t
t
t

Hummelvretsvägen 8
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

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

Ekerö Närlunda

Färingsö Degerby

1,5-plans villa om 5 rum och kök 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.

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:
125kvm
kvm
*Boarea:
125
t Utgångspris: 2 650 000
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 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

Färingsö Svartsjö

Trevlig och välskött 1,5 plans villa belägen på fin syd/väst-vänd trädgårdstomt med hörnläge. Bergvärme
2008. Nybyggt garage, carport och förråd 2002. Inglasat uterum och stenlagd uteplats. Huset är välskött
och i gott skick men ytskikten har moderniseringsbehov. Friggebod 2004. Tomt 728 kvm, bra solläge och
helt insynsskyddat. Lugnt läge längs återvändsgata. Besiktigad och dolda fel försäkrad.

Stor plan trädgårds- och naturtomt med härligt lantligt läge. Hus med delvis året-runt-standard, 2 rum och
kök med källare. Härlig uteplats under tak med soldäck och grillplats. Här kan man sitta från tidig vår till sen
höst. Besiktigad.
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kvmplan
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t
t
t

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

t Boarea:
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kvm
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kvm
t Utgångspris: 1 850 000
000 kr
kr
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natur/trädgårdstomt
*Tomt:
3 3091

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

Färingsö Hillersjönäs

Färingsö Vendeludd

Färingsö Hillersjönäs

Stor härlig naturtomt med sjönära läge. Timmerhus om ca 135 kvm innehållande bl.a 4 stora rum och ett kök.
Har byggts och använts som föreningslokal. Perfekt för den som är händig och vill göra om till permanentbostad. Gångavstånd till bad- och småbåtsbrygga. För tillfället samtaxerad med granntomten om 4.750 kvm.

Sjönära villatomt med fritt västerläge och lite sjöutsikt på
håll. Bra solläge, sen kvällssol och fri utsikt över ängsmark.
Östra gränsen är skyddad av ett litet skogsområde.
Möjlighet till båtplats. Förhandsbesked för nybyggnation
av villa finns. Ett underbart ställe för dig som vill bo
sjönära, lugnt och naturskönt.

Stor härlig berg- och naturtomt med sjönära läge. Den är
idag samtaxerad med grannfastigheten. De båda
fastigheterna har använts som föreningslokal för
medlemmarna. Kan säljas var för sig eller tillsammans.
Gångavstånd till bad- och småbåtsbrygga.
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000 kr
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t
t
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Granatvägen 9
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö
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Näringslivsfrågor
JUNGFRUSUND | Den 26
augusti inbjöd Mälaröarnas
företagareförening sina
medlemmar, att ställa specifikt lokala näringslivsfrågor
till representanter från
samtliga politiska partier i
Ekerö kommunfullmäktige.

Området mellan Ekerövägen och Wrangels väg så som det ser ut idag.

Vy söderut längs Ekerövägen från gestaltningsprogramet för området.

Foto: Ewa Linnros

llustration: Aron Swartz på Tovatt Architects and Planners AB

Folkstorm mot byggplaner
EKERÖ | I förra Mälaröarnas Nyheter skrev
vi om de starka reaktionerna mot den detaljplan som lagts fram för
området från Ekerövägen
upp till Wrangels väg.
Engagemanget nu har i det
närmaste vuxit till en folkstorm.
Arbetsgruppen ”Nej till
höghus” är oroliga för byggplanerna för och runt Ekerö
centrum. De har inbjudit
kommunens politiker till ett
debattmötet i Mälarökyrkan.
– Det här är den viktigaste
valfrågan för oss. Det gäller
inte bara Ekerö centrum. Vi
vill ha svar på politikernas
vision för hela vårt framtida
Ekerö, säger Aziza Dhaoua-

di, ordförande i Tappsunds
fastighetsägareförening.
En facebookgrupp har
också bildats och har nu 678
medlemmar. Utöver dessa
deltar ﬂera bostadsföreningar i och kring Ekerö centrum.
– Sammanlagt rör det sig
om närmare 2000 personer.
Till kommunen har också
drygt tvåhundra protester
mot byggplanerna inkommit. Jag har pratat med de
som har jobbat kommunalpolitiskt här i 20-30 år. De
har aldrig varit med om en
folkstorm av det här slage,
säger Aziza Dhaouadi.
Facebookgruppen
har
många yngre som är förstagångsväljare.
– Det är första gången som
en aktion har lyckats ena

unga människor och äldre
här, säger Aziza Dhaouadi.
Hon säger att de inte är
emot en utveckling av Ekerö.
De vill också att det ska byggas bostäder, men inte så
högt och tätt och i enlighet
med naturen och översiktplanen.
– Vi hoppas att politikerna
tar sitt ansvar och kommer
och möter oss och alla ekeröbor på vårt möte. De är skyldiga oss en förklaring. Än har
bara några partier svarat på
vår inbjudan.
Debattmötet äger rum 9
september.
EWA LINNROS

Rättelse
I artiklarna ”Höghusplaner
upprör många” och ”Så in-

formerar kommunen medborgarna” om föreslagen bebyggelse mellan Ekerövägen
och Wrangels väg i Mälaröarnas Nyheter nummer 12,
stod att överklagandetiden
har passerat.
Det stämmer dock inte.
Överklaga en detaljplan kan
man göra först när politikerna har beslutat att anta
detaljplanen.
Under samrådstiden kan
man yttra sig över planförslag. Samrådstiden tog slut
den 6 augusti 2010.
Det kommer att ﬁnnas åtminstone ytterligare ett tillfälle i planprocessen att yttra
sig innan detaljplanen kan
antas.

Ett trettiotal företagare dök
upp i båthallen på Jungfrusunds marina där kvällens
utfrågning ägde rum. Utöver
representanterna för de politiska partierna fanns också
näringslivschefen Stefan Pellén på plats.
Vart och ett av partierna ﬁck
tre minuter var att presentera
sina visioner och mål gällande
näringslivet på Mälaröarna.
Sammanfattningsvis rådde
enighet om att det behövs
mark och lokaler för etablering av företag. Satsning på
turismen var också gemensamt önskemål liksom stimulerandet av nyföretagare. Ett
näringslivcentrum efterlystes
där kommunen, arbetsförmedlingen, nyföretagarcentrum, skolan och näringslivschefen ska samverka.
I det stora hela var samtliga
partier ”företagarvänliga”.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan tillstod
att kommunen inte varit bra
på att stötta näringslivet och
sa att dialogen med företagarna måste bli bättre.
Företagarna på plats tog

bland annat upp att utvecklingsprocesserna i kommunen tar för lång tid. Ett exempel tog Martin Siönäs från
Mälarö skydd upp. Mälarö
skydd och tolv andra företagare har inte kommunalt vatten och avlopp ännu, trots att
det redan i protokoll från 1978
stod att det var på gång. Peter
Carpelan replikerade att man
måste ha en demokratisk process inför alla beslut och att
den tar tid.
Enighet rådde dock om att
kommunen måste bli snabbare i sin kommunikation
med medborgarna.
Näringslivschefen Stefan
Pellén tryckte på det som
många lyft fram under kvällen, nämligen att se till att det
ﬁnns mark och lokaler. Han
menade att det idag ﬁnns små
möjligheter för företag att
etablera sig i kommunen på
grund av brist på lokaler.

EWA LINNROS

Representanter från kommunfullmäktiges politiska partier redo för
företagarnas frågor.
Foto: Ewa Linnros

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

EKERÖ NÄRLUNDA - GLITTRANDE VY, GENERÖSA YTOR, BÅTPLATS

EKERÖ NÄRLUNDA - SOLIG TOMT MED BÅTPLATS

Rymlig familjevilla med ett läge utöver det vanliga. Trädäck i väster som badar i sol, sommarens
vackra extrarum! 5 sovrum, tre allrum och underbara sällskapsytor! Nybyggt kök skapat av
matlagningsglad familj. Bergvärme. Dubbelgarage med loft. Brygga med båtplats och sjöbod.

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: 6 575 000 KR/BUD BOAREA: 240 KVM BIAREA: 80 KVM ANTAL RUM: 10 ROK BYGGÅR: 1977 TOMTAREA: 1 312 KVM
ADRESS: SKÄLUDDSVÄGEN 2 VISAS: SÖN 5/9 12.00-13.00 OCH MÅN 6/9 18.00-18.45
KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600 SMS:A S 473913 TILL 72456

PRIS: 2 650 000 KR/BUD TOMTAREA: 1 091 KVM ADRESS: SKÄLUDDSVÄGEN 2 ’D’ VISAS:
RING FÖR VISNING OCH INFORMATION KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600

EKERÖ DEGERBY - EN PÄRLA FÖR DEN KREATIVE

EKERÖ TRÄKVISTA - TREVLIG VILLA MED KÄLLARE

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.

Trevlig väldisponerad villa. Här finns tre sovrum, badrum och stor klädkammare samlat i den
ena delen av huset och ett trivsamt arbetskök med arbetsbänk under fönster. Matrum med plats
för 8-10 personer och ett underbart vardagsrum med stort fönster i söder och öppen spis.

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: SÖN 5/9 12.00-13.00 OCH MÅN 6/9 18.30-19.30 KONTOR: MÄLARÖARNA 08-80 76 00

PRIS: 3 250 000 KR/BUD BOAREA: 109 KVM BIAREA: 42 KVM ANTAL RUM: 6 ROK BYGGÅR: 1962 TOMTAREA: 1 117 KVM
ADRESS: JUNGFRUSUNDSVÄGEN 31 VISAS: SÖN 5/9 14.00-15.00 OCH MÅN 6/9 19.00-19.45
KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600

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

Ditt lokala byggvaruhus med
den personliga servicen!
VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN…
Lindab takavvattningssystem väljer du av flera skäl:
livslängden, flexibiliteten, utseendet.

Missa inte!

20% rabatt
r
på rännor och rö
från Lindab

www.lindab.se

FÖRNYA DINA
SNICKERIER I HÖST
med färg från Day System

Passa på!

Nu 169:–
Väggfärg 7
Valf ri kulör, 3 liter
(ord. pris 265:–)

Marknadens
bästa lackfärg!

GELIA
Garden Lights

20% rabatt
på hela
sortimentet!

Nu 99:–
US
Lac kfä rg +PL
Valf ri kulör! 0,75 liter
(ord. pris 145:–)

LJUS I
TRÄDGÅRDEN!
Rätt ljussättning av trädgården
gör underverk både sommar och
vinter. Med Garden Lights från
GELIA skapar du en unik och personlig trädgård, spännande och
inbjudande även när mörkret faller.

Fiona
Tapeter

20% rabatt

12V system: högsta säkerhet!
Låg effektförbrukning: LED ger högt
ljusutbyte till låg energikostnad
Trygghet: Ljus ger bättre uppsikt

på he la sortim
entet.

Kom in och hämta broschyr – börja planera!

VÄLKOMMEN TILL OSS!
www.day-system.com
Alla angivna kampanjpriser är inkl.
moms och gäller t.o.m 18/9 2010
eller så länge lagret räcker.

Lite personligare - lite bättre

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

www.gelia.se
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Borrningar på Lovön
och Kungshatt i höst
MÄLARÖARNA | Under
hösten kommer vägprojekt
Förbifart Stockholm att
genomföra provborrningsarbeten på norra Lovö och
på Kungshatt.
Provborrningarna är ett led i
planeringsarbetet.
– Vi har regeringens tilllåtelse att gå vidare med
projektet. Förra hösten hade
vi samråd och ﬁck in många
yttranden i den processen. Vi
kommer att ställa ut arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning under ett antal
veckor. Utställningen planeras senare i år, sannolikt börjar den kring månadsskiftet
november-december, säger
Louise Melander, informationschef på Traﬁkverket.
Syftet med borrningsarbetet är att öka kunskap om bergets kvalitet och egenskaper
där leden planeras gå under
Mälaren. Det är med så kallad
styrd kärnborrning som man
kommer undersöka bergets
kvalitet. Med denna teknik
kan man borra ”på snedden”
under vattenpassagerna. För
undersökningen av berget
under Lambarfjärden kom-

Borrmaskin med tillhörande styrhytt och generator som används vid
så kallad styrd kärnborrning.
Foto: Curt-Robert Lindqvist, källa SKB

mer man att borra från både
Grimsta och från norra Lovö.
För berget under vattnet mellan Lovö och Kungshatt samt

mellan Kungshatt och Sätra
borrar man dels norrut från
Kungshatt, dels norrut från
Sätra. Totalt kommer man

att borra på fyra platser och
man kommer att ta en plats
i taget. Arbetet kommer att
pågå olika lång tid på de olika
platserna.
Provborrningarna på norra
Lovö i närheten av scoutgården som ligger mellan Koviken och Ängsholmen, bedöms ta sex veckor.
I mitten av oktober börjar
man borra på en plats nordost
om Kungsborg på Kungshatt.
I slutet av november påbörjas borrningen i Sätra.
Arbetet avslutas med borrningen i Grimsta som ska
vara klar i februari 2011.
Man gjuter en betongplatta
för att kunna ställa upp borren på. När borrningen är klar
tas denna bort och marken
återställs. På några platser
kommer man att behöva ta
ned enstaka träd för att komma fram till borrplatserna.
Under borrningen kommer
bullerdämpande åtgärder att
vidtas. Vatten som används
för att kyla borren renas på
sediment innan det släpps ut.
Inga kemikalier kommer att
användas.
EWA LINNROS

Cykelbanor och bullerplank
längs med Ekerövägen
NÄRLUNDA | Det är aktivitet på Ekerövägen mitt
emot YA-byggladan.
– Vi bygger ett bullerplank
och en ny gång- och cykelväg mellan Statoil och gamla
Gulf, berättar Anders Garmark på tekniska kontoret.
Det blir också lyktstolpar
på båda sidor av vägen. Cy-

kelvägen ner mot Gällstaö
har också fått lyktstolpar
uppsatta under augusti. Man
räknar med att dessa ska vara
i bruk inom en månads tid.
Under sommaren har även
ett övergångsställe med traﬁkljus satts upp mellan Ekebyhovsallén och Brygga industriområde.
EWA LINNROS

Fotomontage för hur det kan komma att se ut när de nya bullerplanken
är på plats.
Fotomontage: WSB

Inställt politikerbesök
ADELSÖ | Lördagen 28
augusti skulle adelsöborna
gästas av kulturminister
Lena Adelsohn Liljeroth.
Hon dök dock inte upp.
Patrik Borin på Borins handelsbod aviserades om att
kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skulle komma
till parkeringsplatsen utanför handelsboden klockan 10
för att presentera sin politik.

Med kort varsel ställdes dock
besöket in. Folkmassorna
ﬁck vända hem igen utan att
ha fått ställa några frågor.
Lena Adelsohn Liljeroths
besökte dock Mälaröarna
på lördagen då hon deltog i
invigningen på Svanängens
IP och på torgmötet i Ekerö
centrum.

EWA LINNROS

Välkommen till oss i Skå kyrkby

Nu har vi även KRAFFT
och DYNAVENA i vårt
hästfodersortiment

d
Va
klä

z Fritidskläder och ryttartillbehör
z Allt för hästen – foder och tillbehör. Även hö, halm, spån,

stallartiklar och stängsel
z Foder och lantbruk för höns och får
z För jägaren ﬁnns allt för jakt, även vapen och ammunition
Så här hittar du till oss!
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Skå
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ÖPPET: Mån-fre 10-18,
8, tors 10-19, lör 10-14 Tel 560 250 20. Skå Kyrkby 179 75 SKÅ z www
www.spannfod.se
spannfod se
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Barn och skola viktiga frågor när ekeröborna röstar
Mälaröarnas Nyheter frågade ett antal mälaröbor om vilken lokal fråga de tycker är viktigast inför valet. Barn, skola och
bättre förutsättningar för pensionärer hamnar på topp.

Sven Erik Andersson,
Ekerö centrum
– Det är att de sänker
skatterna för oss pensionärer plus att de ordnar
en bra lokal för oss
PRO-medlemmar.

Gilbert Johanson,
Ekebyhov
– Jag instämmer med
Sven Erik Andersson.

Therese Fredros,
Stenhamra
– Barnomsorg och skola
är det som jag tänker
först på.

Markus Nilsson,
utﬂyttad men uppvuxen i Sandudden.
Förstagångsväljare.
– Att man satsar mer på
ungdomarna som att
förbättra fritidsgårdarna
till exempel.

Arthur Lindroth,
Träkvista
– Äldrebostäder. Det
byggs alldeles för lite för
oss pensionärer.

Lena Stolt,
Väsby
– Skolan och mer hjälp
till barn med läs- och
skrivsvårigheter. Skolan
är vår framtid.

Lena Hoffrén,
Ekerö centrum.
– Hur markplanerna för
Ekerö utformas och hur
bostadsmiljön är. Miljöfrågor i stort är också
viktiga.

Magnus Haettner,
Stenhamra
– Det är viktigt att
företagsklimatet blir
bättre. Idag är det alldeles för byråkratiskt och
krångligt.

Henrik Ahlström,
Ekebyhov
– Barnen och skolan och
framförallt vad de ska
göra efter skolan. Det
ﬁnns inte mycket för
dem nu.

Carola Stellas Sänne,
Gällstaö
– Att barnen ska ha
någonting att göra på
fritiden. Mina barn är
små nu, men det som
oroar mig mest är framförallt vad de ska göra
när de blir större.

David Kastrup,
utﬂyttad från kommunen men uppvuxen i Gräsåker.
Förstagångsväljare
– Att det ﬁnns något
vettigt att göra för ungdomarna så att de inte
bara driver omkring.

Barbro Öhlin,
Träkvista
– Den viktigaste frågan
är min pension, för jag
har snart ingen kvar.
Den sänker de för mig
hela tiden. Snart blir jag
skyldig. Det är tur att jag
har en man, annars hade
jag fått tälta.

Elin Nilsson,
Ekerö centrum
– Mer bostäder för
de unga vuxna som
faktiskt vill bo kvar på
öarna. Själv delar jag en
liten lägenhet med en
kompis. Jag har arbete,
men det är dyrt att bo i
kommunen.

Lisa Linnros Jämting,
Ekerö centrum
– Att vägen ut till Mälaröarna utvecklas. Idag
är köerna i rusningstid
oacceptabla. Det måste
göras någonting åt
detta.

Bygg ut både
kollektivtrafik
och Förbifart
Stockholmsregionen växer så att det knakar. Över 30 000
fler invånare varje år vittnar om en fantastisk dragningskraft.
Om Stockholm ska kunna fortsätta växa måste vi bygga ut
kollektivtrafiken kraftigt och samtidigt bygga nya vägar,
däribland Förbifart Stockholm.
Folkpartiet säger ja till Förbifart Stockholm och hela
Stockholmsöverenskommelsen. Den innebär satsningar på
100 miljarder på järnvägsspår, vägar och kollektivtrafik.
Tillsammans är det en helhet som behövs för hållbar tillväxt
och välfärd.
Socialdemokraterna sviker nu Stockholmsregionen för att komma ur
en politisk knipa. Det är obegripligt
att de röd-gröna partierna i sin
folkomröstning vill ställa kollektivtrafik mot vägar när det behövs
både och.
För Folkpartiet är valet enkelt. Vi vill
bygga förbifarten och vi vill bygga
ut kollektivtrafiken.

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)

Ekerö

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

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

REVERSIBELT KÖRFÄLT TILLS
VI FÅR EN 4:E FIL PÅ
EKERÖVÄGEN
BÅTPENDEL TILL
STOCKHOLMS CITY

Bättre kommunikation till och från vår kommun är viktig, och
vi arbetar med att utveckla såväl bil- och vattenvägar. Med
moderaterna och Alliansen i spetsen har Ekerö kommun fått
till ett avtal med Traﬁkverket om breddning av Ekerövägen
samt att vi får ett reversibelt körfält medan vi väntar på den
4:e ﬁlen. När det gäller båttraﬁk vill vi bland annat att en
försöksverksamhet med båtpendel mellan Ekerö och
Stockholms city startar så fort som möjligt.

FRAMÅT

TILL
SAM

MANS
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Partiernas ekonomipolitik
KOMMUNEN | Kommunens ekonomi
är det sista ämnet vi tar upp i vår artikelserie inför valet. Det ekonomiska
klimatet har varit och är fortfarande
tufft både globalt, på riksnivå och lokalt.
Mandatperioden närmar sig nu sitt slut
och vi ska titta närmare på vad som skett
i kommunen inom ekonomin under denna
period.
I allianspartiernas regeringsförklaring för
2007-2010 var bland annat den gemensamma uppfattningen att ekonomiska skulder
inte får vältras över på kommande generationer.
För att uppnå detta har strävan varit att
Ekerö kommuns ekonomi ska vara i balans.
Vid sidan av balanskravet påtalar man att

kommunen bör eftersträva ett positivt resultat för att garantera god service och en
stark ekonomi, även i tider av lågkonjunktur.
Ekerö kommun har idag en låneskuld på
cirka 470 miljoner kronor. Samtidigt väntar
stora investeringar.
Kommunen ska bland annat bekosta en
del av projektet för den tänkta breddningen
av väg 261 och breddningen av Lindö tunnel. Kommunen har också kraftigt eftersatt
underhåll av verksamhetslokaler.
Vad har skett under mandatperioden för
att uppnå strävan att kommunens ekonomi
ska vara i balans och att uppnå ett positivt
resultat för att tillhandahålla en god service
och en stark ekonomi?

Allianspartierna svarar:

Peter C
P
Carpelan
l (M)
Foto: Ove Westerberg

Jan Eric Billter (FP)
Foto: Ove Westerberg

Solveig
S
l i Brunstedt
B
t dt (C)
Foto: Ove Westerberg

Sivert Åkerljung (KD)
Foto: Ove Westerberg

– Ekerös ekonomi är god och har varit det i
många år tack vara en bra ledning och styrning och hårt arbetande medborgare som
skapar skatteintäkter till vår välfärd.
Trots miljonbelopp till andra kommuner
i Robin Hood-skatt har vi i en rad år haft
plusresultat i vår kommunala ekonomi.
Det har vi fortfarande även under rådande finanskris och lågkonjunktur tack vara
att vi har haft modet att också säga nej till
olika önskemål och därmed hålla i skattebetalarnas pengar, säger kommunstyrelsens
ordförande Peter Carpelan (M).

för har vi gjort stora investeringar i främst
skolor och äldreboenden. Därmed har kommunens låneskuld blivit för hög. Alliansen
har tagit beslut under mandatperioden om
att investeringarna ska finansieras utan lån
och att vi nu måste minska låneskulden, säger Peter Carpelan och tillägger:
– Ekerö har länets bästa äldreomsorg och
vi har klättrat till 17:e bästa skolkommun
av 290 kommuner och vi har utsetts av tidningen Fokus till länets bästa kommun att
bo i. Det visar att Ekerös borgerliga alliansstyre kan kombinera en god kommunal service med en god och stabil ekonomi.

Låneskulden är hög liksom investerings-

kostnaderna. Hur har man aktivt gått tillväga för att påverka detta?
– Ekerö är en växande kommun och där-

EWA LINNROS

Oppositionen svarar:

 MODERATERNA

 SOCIALDEMOKRATERNA

Vi moderater ska vara ett parti för alla som bor på Mälaröarna
och att vi ska fortsätta förnyelsen av vår politik. Det gäller jobben, välfärden och ordning och reda i kommunens ekonomi.
En god och stabil ekonomi är avgörande för att vi ska kunna
göra våra satsningar för att bli tionde bästa skolkommun och
ha länets bästa äldreomsorg. Efter att vi gjort de satsningar som
vi vill inom välfärdens område och om ekonomin så tillåter ska
kommunalskatten sänkas så att medborgarna får behålla mer
av sina egna pengar. Moderaterna är en garant för en ansvarsfullt skött ekonomi. Vi vill att kommunens investeringar sker
utan lånade pengar och att vi betalar av på vår höga låneskuld.
Det är ett ansvar vi alla har mot våra barn att vi inte lever över
våra tillgångar. Vi vill kombinera en god service med en stark
ekonomi.

Under nästa mandatperiod 2011-2014 beﬁnner sig kommunens ekonomi på ett brant sluttande plan om sittande borgliga
partier får fortsätta styra kommunen. Budgetramarna lämnar
inget som helst överskott med tanke på hur man överskattar
kommunens intäkter. Därför kommer det att bli röda siffror i
de närmaste årens bokslut.
Det som kan göras åt detta är att antingen dramatiskt minska omfattningen och kvalitén inom i det närmaste all kommunal verksamhet eller att ta en diskussion med medborgarna
om behovet av att något höja kommunalskatten.
Vi socialdemokrater föredrar det senare eftersom vi anser
att förskolan, skolan och omsorgen om äldre och funktionshindrade behöver få förstärkta ekonomiska resurser, inte
minskade.

Lars Holmström (S)
Foto: Kenneth Bengtsson

 FOLKPARTIET

 ÖPARTIET

Ekerö har en välskött ekonomi, med ett positivt resultat de
senaste fem åren. Förra året på 29,5 miljoner kronor. Detta
samtidigt som våra kärnverksamheter i jämförelse med andra
kommuner uppvisar en hög kvalité. Dessa överskott ger möjligheter till ytterligare satsningar inom våra kärnområden för
barn och äldre och till att få en hög självﬁnansieringsgrad vid
förestående investeringar till skolor, förskolor, äldreomsorg
och fritidsanläggningar. Folkpartiets bedömning är att fortsatta satsningar under den kommande fyraårsperioden är möjliga inom ramen för nuvarande skattesats. Om ekonomin och
kärnverksamheternas resultat tillåter ska skatten sänkas. Folkpartiet vill få fortsatt mandat, att som ett av de ledande allianspartierna, driva en politik som innebär en ansvarsfull hushållning av skattebetalarnas medel.

Ekerö kommun behöver utvecklas så att medborgarna känner
större delaktighet och får en möjlighet att påverka kommunens framtid. Öpartiet anser därför att Ekerö kommun, precis som många andra kommuner, ska införa en budgetdialog
så att medborgarna ges insyn och möjlighet att tycka till om
budgeten. Vi anser också att budgetarbetet måste vara långsiktigt. Obalansen i budgeten kan bara åtgärdas på ett vettigt
sätt genom en planering som sträcker sig över en längre period
än ett år. Så är det inte idag. Det har lett till att medborgarnas
skattepengar inte används på ett effektivt sätt. Det saknas god
ekonomisk hushållning. Det är också ett stort slöseri att underhållet på kommunens fastigheter misskötts. Öpartiet vill
ha en stor satsning på kärnverksamheterna och för detta behövs en välskött ekonomi.

Ylva Forslid (Ö)
Foto: Ove Westerberg

 CENTERPARTIET

 MILJÖPARTIET

Ekonomin i Ekerö kommun har under ﬂera år varit god och i
balans. De investeringar som görs ska vara egenﬁnansierade.
Låneskulden är fortsatt hög och lånen behöver amorteras.
Kommunen har också ett högt borgensåtagande. Tack vare
en hög förvärvsfrekvens, goda skatteintäkter och inte minst
en kompetent och engagerad personal kan vi hålla hög kvalitet
och investera i förskola, skola och omsorg. Fastighetsunderhållet är eftersatt och ska åtgärdas. Kommunen söker ﬁnansiering
till stora nyinvesteringar i infrastruktur, särskilt boende och
badhus. En teknisk nämnd ska inrättas nästa år. Förutom fastställda mål vill vi satsa på miljöarbetet, mellanboenden, mötesplatser för barn och äldre, stödja småföretagarna och värna
kommunens ytterområden. Centerpartiet förordar oförändrad
skatt i kommunen.

Miljöpartiet vill medverka till att kommunen har stabil och god
ekonomi. Vi anser att kommunen kan låna till viktiga framtidsinvesteringar, till exempel i barns uppväxt- och skolmiljö,
i fritidsprojekt som motverkar ungdomars alkoholovanor och
i trygghetsboende för äldre. Men att kommunen varje år säljer
mark för att redovisa överskott är, anser vi, oansvarig ekonomisk hushållning och ett sätt att lura mälaröborna.
Miljöpartiet skiljer på nödvändiga och trevliga investeringar. Ett badhus är efterlängtat och trevligt, särskilt om det blir
en del av ett allaktivitetshus. Sådana trevligheter ökar kommunens årskostnader och bör betalas med en liten skattehöjning.
Kommunen bör spara genom ökat samarbete med andra kommuner så länge inte kunskapen om och känslan för lokala förhållanden går förlorad.

Lena Holst (MP)
Foto: Kenneth Bengtsson

 KRISTDEMOKRATERNA

 VÄNSTERPARTIET

En god ekonomi är grunden för utvecklingen av den kommunala servicen. Vår syn på ekonomisk hushållning är förvaltarskapstanken som innebär ett hållbarhetsperspektiv och
ett ansvar mot kommande generationer. Vi ska ständigt pröva
verksamheten så att den drivs med mesta möjliga service till
så lågt pris som möjligt. Pensionsskulder som avser tiden före
1998 ska ha en särskild strategi så att skulden betalas av nuvarande generation. Vi anser att 1,5-2 procent är ett rimligt resultatmål att sträva efter. Vi vill i möjligaste mån undvika skattehöjningar och vi tror att det ﬁnns mycket synergieffekter att
vinna med nytt tänk och nya samarbetsformer mellan kommunens ansvarsområden. Vi anser att kommunens låneskuld är
för hög och det behövs kloka strategier för att klara av låneskuld
och kommande nödvändiga investeringar.

Vänsterpartiet är övertygad om att välfärden är bra ur ekonomiskt perspektiv. Om sjukvårdens rehabilitering fungerar
kommer man snabbare tillbaka till jobbet. Om äldreomsorgen har tillräckliga resurser kan man arbeta heltid istället för
att ta hand om sin sjuka mor. Om tio barn går på dagis kan
tjugo föräldrar arbeta. Det kostar mindre och ger mycket
mer tillbaka till kommunen. Vårt mål är att kommunen
som arbetsgivare tar sitt ansvar genom att erbjuda trygga
anställningar för personal inom barn- och äldreomsorg. Det
är påfrestande för personalen att inte ha den tryggheten, de
kan inte planera sin ekonomi och sin framtid. Ur ekonomiskt
perspektiv är det lönsamt att personalen mår bra. Det gynnar
kommunen och i slutändan viktigast av allt våra medborgare.
Välfärden får ekonomin att snurra.

Gina Rosales (V)
Foto: Ove Westerberg
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www.folkpartiet.se/ekero

Kontakta oss: Gunnar Pihl, ordförande: gunnar.pihl@nyvana.se

Nu är det dags att rösta!
Vi i Folkpartiet liberalerna hoppas att Du tar tillvara på den möjlighet som ges i och med VAL2010. Vi har sammanställt några
aktuella frågor som du med din röst kan påverka. Din röst avgör hur Sveriges framtid kommer att se ut, såväl på länsplanet som i
lokalpolitiken i Ekerö.

Med din röst avgör Du:
hur Dina barn (eller barnbarn) lär sig läsa-räkna-skriva i skolan.
vad dina barn kan göra på sin fritid.
om du kan bo kvar på Ekerö när du blir äldre.
om dina barn själva kan ordna en lägenhet då det blir dags.
vad du vill göra på din fritid.
om du känner dig trygg om natten.
om behov och önskemål om vad du vill handla tillgodoses i kommunen.
hur lång tid du vill köa innan du kommer hemfrån jobbet.
om det finns bussar att åka, oavsett när du ska hem.
vilka som representerar dig!

Ekerö

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.
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.
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.
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.

Möjligheternas Ekerö
En utveckling för en ökande befolkning i vår kommun, med stabil kommunal ekonomi som följd,
ger förutsättningar för nödvändiga kvalitetsförbättringar i förskola och skola, i äldreomsorg och i
omsorgen om funktionsnedsatta. Det lokala serviceutbudet skulle också gynnas av en sådan utveckling såväl som förutsättningarna för ett växande näringsliv, en god lokal arbetsmarknad och en minskad arbetskraftsutpendling. Företag av karaktären lätt industri, data, elektronik och tjänsteproduktion samt jordbruk och handelsträdgårdar såväl som inom turist- och besöksnäringarna skall kunna
etableras i kommunen. Vårt kollektiva resande mot såväl huvudstaden som dess nordliga och sydliga
förorter skulle också påverkas positivt av en ökande befolkning och göra en spårbunden förbindelse
mellan Ekerö och Stockholm möjlig.

Vi har den politiska viljan och kraften att bejaka och främja en sådan utveckling
Hanna Svensson Helgö

Inger Andersen Skå

hanna.svensson@dll.se

inger.karina@glocalnet.net

Kandidat till posten som ordf
i Barn- och ungdomsnämnden

Kandidat till posten som ordförande i Socialnämnden

– Vi anser att det är nödvändigt att kraftfullt investera i
förskolan och skolan. Barngrupperna i förskolan
är alltför stora för en fullgod pedagogisk verksamhet. Många barn i grundskolan får inte det
stöd de har rätt till för att kunna nå målen. En
omfattande satsning på våra barn och unga är en
självklar framtidsinvestering.

– Det är samhällets uppgift att
finnas till hands närhelst man som enskild medborgare är i behov av stödjande insatser i olika
skeden i livet. Som äldre ska man kunna bo kvar
i sin invanda hemmiljö så länge som möjligt.
Mellanboende-former måste tillskapas för äldre
efter behov.

Johan Hammarström
Väsby

Fredrik Sirberg Munsö

Lars Eriksson Ekerö C

fredrik.sirberg@byggnads.se

lassemalare@bredband.net

johan.p.hammarstrom@telia.com

Kandidat till posten som ordförande i Byggnadsnämnden

Kandidat till posten som ordförande i Miljönämnden

– Rätten till en bostad som
man har råd att bo i gäller för
alla – ungdomar, pensionärer, ensamstående och
barnfamiljer. Därför ska också hyreslägenheter
byggas i attraktiva lägen. Ekerö Bostäder ska här
ges en viktig roll. Samhällets byggande ska ske
med största hänsyn till ansvaret för den naturoch kulturmiljö som är Ekerö.

– Mycket återstår att göra för
att nå ambitionen om Ekerö
som en sann ekokommun. Vår vision handlar
om Ekerö som ett samhälle byggt på en ekologisk grundsyn och en långsiktigt hållbar utveckling. Det öppna landskapet, våra hagar, åkrar och
ängar och våra gröna skogar skall värnas, våra
stränder likaså.

Lars Holmström
Stenhamra
lars.holmstrom@byggnads.se
Kommunalrådskandidat

– Rättvisa, solidaritet och
välfärd är grundstenarna
i samhällsbygget. Jag vill
leda Ekerö i en sådan
riktning i samarbete med
andra kloka och ansvarstagande politiker.

Kandidat till posten som ordförande i Kulturnämnden

– Vi vill att alla unga ska ha
en aktiv och rik fritid. Vi stöder ungdomars vilja
till engagemang och självförverkligande. Barn och
ungdomar ska inte behöva stå i kö utanför bollhallen eller för att få lära sig spela sitt favoritinstrument. Ekerös rika kulturarv ska aktivt värnas och
utvecklas, medborgarnas föreningsliv likaså.

Ulric Andersen

Madeleine Mjöberg

Linda Spolén

Anna-Lena Glaad

Jonas Andersson

Vill du veta mer om oss och hur vi vill bygga ett bättre Ekerö?
Valstugan på Mälarö Torg,
Hemsidan www.socialdemokraterna.se/ekero,
Radio Röda Rosen i närradion 101,4 Mhz torsdagar kl 19-20

Ingegerd Ward

Socialdemokraterna
i Ekerö vill:



... för en bra uppväxtmiljö för barn och unga
z
z

z
z
z
z
z
z
z

minska barngruppernas storlek i förskolan och
skolan
tillsätta fler pedagoger i förskolan, minst en förskollärare per barngrupp, och utöka antalet vuxna
i skolan
kontinuerligt kompetensutveckla all personal
stärka insatserna för barn i behov av särskilt stöd
höja IT-tillgången för elever och personal
garantera möjligheten till frukost för barn som
kommer till skolan/förskolan före kl 8
skapa fler mötesplatser för unga i kommunen
satsa mer resurser på fritidsgårdarnas verksamhet
satsa på en multianläggning med badhus,
bollhall och andra föreningslokaler

... för det goda boendet
z
z
z
z

verka för ett kontinuerligt bostadsbyggande
inkluderande ett nödvändigt antal hyresrätter
inrätta en kommunal bostadsförmedling
kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder
för äldre, också för dem utan eget kapital
bygga ett ungdomens hus för boende och
aktiv fritid på baracktomten bredvid
kommunhuset med lägenheter för unga och
studerande, ett ungdomscafé för skolungdomar, ett internetcafé och ett gym

... för miljön och kollektivtrafiken
z
z
z

z

z
z
z
z

införa en kvalitetssäkrad miljö- och naturvårdsplan för Ekerö kommun
bygga ut VA-nätet inom kommunen
verka för en dynamisk och sammanhållen tätort med en bro mellan norra Ekerön och södra
Färingsö för en ringled inom det sk tätortsbandet
utöka väg 261 till fyra filer mellan tätorten Ekerö
och Brommaplan där en fil avsätts till kollektiv
trafik också mellan 15-18
utöka kollektivtrafiken med större turtäthet
verka för etablering av spårbilstrafik mellan i
första hand tätorten Ekerö och Brommaplan
bygga ut gång- och cykelvägar i kommunen
verka för färjetrafik mellan Färingsö och Hässelby

För ett bättre Ekerö…
Socialdemokraterna 19 september
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Skolinspektionen gör ett
påtalande till Ekerö kommun
KOMMUNEN | Efter
en anmälan till Skolinspektionen angående avstängning för
en grundskoleelev vid
Ekebyhovskolan, har
Skolinspektionen gjort ett
påtalande till Ekerö kommun. Man har dock inte funnit anledning att rikta kritik
mot kommunen.
Den 30 april 2007 utsattes en
elev vid Ekebyhovskolan för
kränkande behandling av andra elever på skolan.
Händelsen anmäldes till
Arbetsmiljöverket och polisen. Följden av detta blev
att några elever som ansetts
utföra kränkningen, förﬂyttades till andra skolor i kommunen för den återstående
delen av terminen. Polisutredningen las ned.
Lennart Melin, vars son
Mattias Melin var en av de
elever som förﬂyttades, har
anmält Ekerö kommun till
Skolinspektionen, för att
man har utsatt hans son för
kollektiv bestraffning och
stängt av och förﬂyttat honom.
I anmälan till Skolinspek-

tionen uppger Lennart Melin
att skolan inte gjort någon
grundläggande, allsidig och
väldokumenterad utredning
inför beslutet att förﬂytta sonen till en annan skola.
I förälderns anmälan står
att ”Istället valde chefen för
kommunal skola och förskola
att helt bortse från viktiga
uppgifter som talade för att
X (Mattias Melin benämns
som X i Skolinspektionens
handlingar) inte varit delaktig i den aktuella händelsen,
uppgifter som i efterhand visat sig riktiga.”
”Beslutet om att förﬂytta
eleverna innebar att X, tillsammans med fyra andra
elever, drabbades av en kollektiv bestraffning där X bestraffades trots att han var
helt oskyldig till det som inträffat. Beslutet måste därför
ses som stridande mot en rad
rättsliga principer om att det
är fel att straffa någon som är
oskyldig.”
Arbetsmiljöverket

gjorde
en inspektion av skolan med
anledning av händelsen och
meddelade samma dag ett
tillfälligt omedelbart föreläg-

2007 utsattes en elev vid Ekebyhovskolan för kränkningar av andra
elever i skolan. Dessa elever flyttades till andra skolor. En av elevernas förälder har anmält agerandet i samband med händelsen till
Skolinspektionen.
Foto: Ewa Linnros

gande. Detta innebar att Ekebyhovskolan vid vite om 100
000 kronor skulle se till att
eleven som utsatts för kränkningar inte skulle behöva
komma i kontakt med eleverna som utfört dem.
Lennart Melin kritiserade
kommunen i ärendet på insändarsidan i Mälaröarnas
Nyheter i våras. Kommunen
svarade i tidningen att man
agerat helt i enlighet med
Arbetsmiljöverkets föreläggande och att man agerat
korrekt i enlighet med gällande riktlinjer och regler

som Arbetsmiljöverket ålade
kommunen vid tillfället för
händelsen.
Ärendet har utretts av
Skolinspektionen.
I utredningen tar man
inte ställning till eventuella
skuldfrågor utan har begränsat sig till frågan om beslutet
att ﬂytta Mattias Melin ”varit
förenligt med vid tiden för
beslutet gällande skollagstiftning samt frågan om den information som lämnats till
X vårdnadshavare i samband
med skolans beslut.”
Vad gäller om kommunen

gjort ett eventuellt lagbrott
i samband med händelsen,
skriver Skolinspektionen att
man sammantaget kan konstatera att det fanns ett utrymme i skollagen för kommunen att fatta beslutet om
omplacering av elever. ”I det
aktuella läget ankom det på
skolan och ytterst kommunen att göra en bedömning
av vilka elever som i sådana
fall skulle förﬂyttas. Av kommunens uppgifter framgår att
skolan utifrån information
man hade tillgänglig gjorde
bedömningen att X varit inblandad i kränkningen. Skolinspektionen kan inte göra
någon prövning av skolans
bedömning av vilka elever
som var involverade i händelsen.”
Skolinspektionens
klarlägger att information från
skolan till Mattias Melins
vårdnadshavare gavs först
när beslutet om förﬂyttning
redan fattats.
”Det är skolinspektionens
uppfattning att skolan skulle
ha kontaktat X vårdnadshavare innan beslutet togs.
Med hänsyn främst till den

speciella och akuta situation i
vilken skolan befann sig inför
beslutet ﬁnner Skolinspektionen dock inte att det ﬁnns
anledning att rikta kritik mot
kommunen.”
Kommunen, som har getts
möjlighet att yttra sig i ärendet, har inte inkommit med
något yttrande till Skolinspektionen.
Johan Elver, informationschef på Ekerö kommun,
meddelar att kommunen
konstaterar att Skolinspektionen ånyo inte har något att
erinra i huvudfrågan. Ekerö
kommun som redan tidigare
svarat Skolinspektionen har
därför inte något ytterligare
att tillföra.
Lennart Melin är inte nöjd
med Skolinspektionens beslut, då man valt att inte ta
ställning till skuldfrågan,
som är central i hans anmälan mot kommunen. Han
har lämnat in en skrivelse
till Skolinspektionen för att
få beslutet prövat i en högre,
oberoende instans.

EWA LINNROS

Det är vi som vill hålla ihop Ekerö kommun!
Skolan Ekerö: Kommunens elever ska ha fullständiga betyg när de slutar skolan. Behöriga lärare, obehöriga ska ha möjlighet till
kompetensutveckling. Flera fritidshem och förebyggande av mobbning.
Äldreomsorg: 0KHNMYH[[MrWSH[ZWrL[[pSKYLIVLUKLZrTrZ[LTHUOHVTMH[[HUKLOQpSWVJO]rYKILOV]fSKYLZRHMrÅ`[[H[PSS
pSKYLIVLUKLUpYKLZQpS]HZrUZRHYÅLYOpUKLYP]rYKLUVJOOLTSHNH[TH[
Bostäder: Fler hyresrätter, ungdomslägenheter till rimliga hyror, små lägenheter för de som inte kan eller vill
bo kvar i villan. Ekeröbostäder kvar i kommunal regi.
Mötesplatser för unga:=PZRHHYIL[HMYH[[KLMrYÅLYMYP[PKZNrYKHYT\S[PZWVY[OHSSYLWSVRHSLYL[[RHMt
Klimat: =P]PSSZH[ZHMY\[I`NNKRVSSLR[P][YHÄR5LQ[PSSMYIPMHY[pYZQpS]RSHY[MYVZZ
Integration: 5`HUSpUKHOHYUpYKLRVTTLY[PSS:]LYPNLOVWWVJO]PSQH([[ISPPZVSLYHKLVJOLRVUVTPZR
ILYVLUKLpYLURH[HZ[YVMZVTIYVTZHYLUZUHIIPU[LNYH[PVU(YIL[LVJORVTT\UPRH[PVUpYKLUZUHIIHZ[L]pN
till integration.
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(QPRGHUQVNROD
Ekerö kommun ska vara en bra kommun att växa
upp i. Vi ska ha en modern skola och vara en av
landets bästa skolkommuner. Alla lärare ska ha en
dator och på sikt också alla elever. Här ligger Ekerö
efter resten av landet. För att bli en av landets bästa
skolkommuner måste vi satsa på små barngrupper, behöriga och inspirerande lärare och ökad lärartäthet.
Vi behöver ändamålsenliga och väl underhållna lokaler.
Andelen utbildade förskollärare och lärare måste öka.
Alla barn ska känna sig trygga i sin skola. Målet med
den kommunala skolan i Ekerö ska vara att den håller
så hög kvalité att barnen och eleverna väljer att gå
kvar även om det Ànns privata alternativ.

6DWVQLQJSnIULWLGVKHPRFKI|UVNROD
Kvaliteten och organisationen av kommunens fritidsverksamhet måste ses över. Idag är barngrupperna för
stora och allt för få fritidspedagoger Ànns i verksamheten. Öpartiet vill också ha mindre barngrupper i
förskolan.
6W|GWLOOXQJD
I Ekerö kommun ska det Ànnas minst tre fältassistenter på heltid. De ska tjänstgöra på de tider när
behovet är störst, det vill säga kvällar och helger och
i alla delar av kommunen. Kommunens unga som är
på väg att tappa greppet ska fångas upp och få hjälp.
Öpartiet vill också satsa på en förbättrad och utökad
elevvård.

5|VWDgI|UEDUQHQVVNXOO
GHQVHSWHPEHU
www.öpartiet.se

Bästa Ekeröbo!
Vi har under många år haft förtroendet att leda utvecklingen av Ekerö, en fin kombination av villasamhälle,
trädgårdsstad och landsbygd; en av Stockholms läns mest attraktiva kommuner. Ekerö som i år av tidningen
Fokus, ur ett helhetsperspektiv, rankades till länets bästa och landets 12:e bästa kommun att bo i.
Vi vill fortsätta leda utvecklingen av Mälaröarna och satsa på att göra våra skolor ännu bättre, fortsätta att ha
den bästa äldreomsorgen i länet och förbättra våra kommunikationer och vägar.
Vårt mål är att Ekerö ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna i landet; idag har vi klättrat till 17:e plats av
290 kommuner. Fritiden är också viktig och därför har vi beslutat att bygga ett badhus vid Träkvistavallen och
vill satsa på en boll- och gymnastikhall, gärna vid Svanängens IP.
Jag vill som kommunalråd fortsätta förnyelsen av vår politik och vara ett parti för alla som bor på Mälaröarna.
Det gäller jobben, välfärden och ordning och reda i kommunens ekonomi. Jag hoppas nu på förnyat förtroende
från dig för att kunna genomföra mina och moderaternas idéer för framtiden.
Varma hälsningar,
Peter Carpelan
MODERATERNAS KOMMUNALRÅDSKANDIDAT

Inger Linge
MODERATERNAS KANDIDAT TILL LANDSTINGET
Jag vill arbeta för ett fortsatt gott samarbete mellan kommunen och landstinget.
Detta är viktigt för att vården skall utvecklas och bli bättre inte minst för äldre med flera
sjukdomar och behov av daglig hjälp. I ett växande Storstockholm gäller det också att vi
håller oss framme för nya lösningar i kollektivtrafiken, t ex kollektivtrafik på vattnet. Jag
vill göra vad jag kan för att både kommun och landsting uppmuntrar nytänktande.

Ewa Björling
MODERATERNAS KANDIDAT TILL RIKSDAGEN
Tre av fyra unga är entreprenörer och vill starta företag. De är innovativa, globaliseade,
modiga och jämställda. Jag vill underlätta för fler att bli företagare och göra det enklare
för företag som vill ut på export – vi måste förenkla för framtidens jobb.

Det här vill vi göra för Mälaröarnas fortsatta utveckling

FRITIDSSATSNING
 Bygga en stor lekplats i Ekebyhovsparken
 Satsa på fler upplysta gång- och cykelbanor
 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
ÄLDREOMSORG
 Vi ska fortsätta att ha länets bästa äldreomsorg
 Bygga ett nytt äldreboende i Stenhamra
 Bygga trygghetsboenden i flera kommundelar
 Matupplevelsen ska bli ännu bättre
 Göra det möjligt att bo kvar hemma med god livskvalitet
 Utveckla stödet till anhörigvårdare
TRYGGHET
 Verka för att närpoliser finns på Mälaröarna, 24 timmar om dygnet
 Se till att fler gång- och cykelbanor får belysning
 Utveckla stödet för utsatta kvinnor och brottsoffer
EKONOMI
 Ha en fortsatt god ordning i kommunens verksamhet och ekonomi
 Sänka kommunalskatten så fort ekonomin tillåter
 Fortsätta konkurrensutsättningen av kommunal verksamhet
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
KOMMUNIKATIONER
 Utveckla kollektivtrafiken - fler, bättre bussar och förbättrad turtäthet
 Anlägga fler infartsparkeringar
 Verka för en båtpendel till Stockholms city
 Genomföra reversibelt körfält på Ekerövägen (på kort sikt)
 Genomföra utbyggnaden av en 4:e fil på Ekerövägen (lång sikt)
 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

www.moderaterna.net/ekero

SKOLA OCH FÖRSKOLA
 Ekerö ska vara bland de 10 bästa skolkommunerna i landet
 Satsa på kompetensutveckling för lärare och rektorer
 Bejaka friskolornas utveckling
 Ekerös ungdomar ska fortsätta kunna välja gymnasieskolor i hela länet
 Satsa på skolmat med ännu högre kvalitet
 Satsa på alla barns språkutveckling i förskolan
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Företagare från Mälaröarna erbjuder praktikplatser till arbetslösa ungdomarna.

Foto: Stefan Pellén

Lyckad rekryteringsträff för
Ekerös arbetslösa ungdomar
EKEBYHOV | ”Unga jobb”
är ett nationellt projekt
som går ut på att mobilisera det lokala näringslivet
att erbjuda ungdomar praktikplatser. Den 25 augusti
var det rekryteringsträff på
Ekebyhovs slott.
Projektet är ett initiativ från
Swedbank och sparbankerna.
Målet är att ﬂer ungdomar
ska få möjlighet till sina första
arbetslivserfarenheter
för att lättare komma in på
arbetsmarknaden. Inför rekryteringsträffen har man
samarbetat med Arbetsförmedlingen och kommunens
näringslivschef.
På Ekebyhovs slott fanns

åtta företag på plats för att
erbjuda praktikplatser åt
ungdomarna. 25-30 procent
av de närmare hundra arbetslösa ungdomar som ﬁnns på
Ekerö kom till träffen.
– Det var väldigt lyckat och
avslappnat. Efter en introduktion sa vi att det var dags
att mingla och ungdomarna
studsade genast upp för att
prata med de olika företagarna, berättar Anders Johnsson, jobbcoach på Arbetsförmedlingen.
Han poängterar att det
personliga mötet är oerhört
viktigt. Även företagarna var
positiva.
– Arbetslivserfarenhet är
viktigare än betyg, säger Hå-

kan Alverbäck från Alverbäcks blommor som var en av
företagarna på plats.
Victoria Breitz och Jennifer Holm Reise har nyligen
gått ut gymnasiet och är på
väg in i arbetslivet.
– Det här var jättebra och
man blev verkligen peppad,
säger Victoria Breitz.
– Man ﬁck ut något av det.
Det blir inte alls samma sak
när man går på jobbintervjuer, säger Jennifer Holm Reise.
Kommunens näringslivschef Stefan Pellén var mycket
positiv till träffen och hoppas att också kommunen ska
kunna bidra med praktikplatser framöver.

Reversibla
körfält NU!

EWA LINNROS

Ekerö

Vi vill skapa en fungerande trafik

i båda riktningarna!
15 minuter till Brommaplan
dygnet runt!
Följ Folkpartiets pendlare
tisdagen den 7 september
med start 16.30 från Stockholms
Stadshus till Ekerö Centrum
tillsammans med oss i vår
valstuga eller i Radio Liberal.

CYKEL
Fredrik Ohls
073-914 23 24

BIL
Christin Lindqvist
0766-32 42 18

BUSS
Birgitta Pihl
070-556 58 97

BÅT
Gunilla Lindberg
070-201 72 86
Nu på Ekerö: Roger Sjögren 070-717 79 49
4EL     s     s WWWBIRKARORSE

Vem tror Du först når Folkpartiets
valstuga i Ekerö Centrum?
Skicka SMS till din vinnare!
Följ pendlarna i Radio Liberal 101,4 Mhz
Tisdag den 7 september 17.00 - 18.00

www.folkpartiet.se/ekero

Tänk om...

Kom och trä
ffa Gustav Fr
idolin
i Ekerö C 14
sept 12.30-1
3.15

... politikerna kunde samarbeta över blockgränserna för att få saker att hända och åtminstone hålla vallöften som är gemensamma. Det skulle bland
annat betyda:
z att det blir ett reversibelt körfält på Ekerövägen inom ett halvår!
z att kollektivtraﬁken blir tätare – även till Adelsö/Munsö och Färingsö
z att båtpendeln till stan äntligen blir verklighet
z att det skapas ﬂer mötesplatser för ungdomar och äldre
z att kommunen behåller sina pensionärsbostäder och medverkar till
att det byggs hyresbostäder för seniorer/55+are = trygghetsboende
z att kommunen börjar servera hälsosammare mat, närodlat och utan alla
dessa tillsatser

Ja, tänk om det inte behövde ta så lång tid och vara så trögt att
genomföra förbättringar i vår ﬁna kommun.

Tänk om du skulle rösta på politiker som ser möjligheter, inte bara
svårigheter.

Tänk om du skulle rösta på ett parti som vill, kan och törs stå för sina
vallöften även efter valet... och dessutom är emot Förbifarten.

PS. Miljöpartiet på Mälaröarna bidrar INTE till miljöförstöring och resursslöseri genom att skräpa
ner med politiska afﬁscher längs vägarna. Istället sponsrar vi Bondens Marknad.

Tänk om du också skulle köpa nyskördat och närodlat, frukt grönt och blommor
– direkt från odlarna själva

På Bondens Marknad i Träkvista
Lördagen den 11 och 18 september kl 10-14
Arrangör: Nätverket för Bondens Marknad på Mälaröarna. Frågor: Ring Lena 070-582 41 32
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Naturfrågor till partierna
KOMMUNEN | Mälaröarnas
Naturskyddsförening har
inför valet, ställt tre, som
de bedömer, viktiga naturfrågor, till de politiska partierna på Mälaröarna. Dessa
frågor och svar följer här.
1. Är ert parti berett att aktivt
verka för större restriktivitet
när det gäller att ge dispenser för byggnationer inom
strandskyddsområde i vår
kommun?
2. Kommer ert parti att aktivt medverka till att skydda
de kvarvarande tätortsnära
grönområdena mot exploatering?
3. Stöder ert parti genomförandet av Förbifart Stockholm?
Om svaret är Ja, är ni fortfarande beredda att stödja
projektet, även om det skulle
innebära att Drottningholm förlorar sin status som
världsarv?

alltid allmänhetens tillgänglighet till strandområdet,
promenadväg eller dylikt.
2. Ja, absolut. Tätortsnära natur är en prioriterad fråga för
Centern.
Vi driver frågan om områdesskydd för Ekebyhovs slott
med skog och trädgård, Jungfrusundsåsen och den mellan
liggande dalen med idrottsanläggningar. Inom området
vill vi se aktiviteter för idrott,
friluftsliv och rekreation.
3. Nej. Vi har lämnat reservationer och särskilda yttranden i kommunstyrelsen.
Vår ambition nu är att i
görligaste mån minska skadeverkningarna under byggnadsskedet samt även av leden som sådan.

Folkpartiet
Här följer svaren från de politiska partierna i Ekerö kommun:

1. Folkpartiet anser att nuvarande regler och dispensrutiner är lämpliga.
2. Ja. Vid varje beslut om detaljplan är skyddande av tätortsnära grönområde en viktig del i helhetsbilden.

att passera längs Mälaren.
2. Ja, vi kommer att värna
om kvarvarande grönområden. Vi vill t ex att Jungfrusundsåsen skall bli ett
kommunalt naturreserat. I
Ekerö centralort börjar det bli
tillräckligt med bebyggelse
utom just i centrumdelen.
På Färingsösidan ser vi dock
att i Stenhamra som har rätt
mycket grönområden skulle
det kunna byggas något på
någon av dessa.
3. Ja, vi stöder genomförandet av förbifarten eftersom vi
anser att vi måste ta vårt länsansvar för traﬁkinfrastrukturen. Naturligtvis skall den
i sådana fall gå under Lovön
och inkräkta så lite som
möjligt i kultur- och naturlandskapet på Lovön. Vi tror
inte att detta skulle äventyra
Drottningholms status om
världsarv eftersom vägen inte
byggs genom världsarvet.
Mig veterligen har endast
ett världsarv i världen fråntagits sin status och då byggde
man väg och bro rakt genom
världsarvsområdet. Frågan
måste dock bevakas väl eftersom vi verkligen inte vill att
världsarvsstatusen i Drottningholm skall förloras.

Centerpartiet
1. Det är länsstyrelsen som
fattar beslut om strandskyddsärenden i mer än halva
kommunen som ju ligger
inom vattenskyddsområde.
De delar som kommunen
beslutar om är västra Munsö,
Adelsö, Björkö och Kurön.
Detta kommer sannolikt
att ändras så snart beslut fattats om nytt vattenskyddsområde för Södertälje och
därefter har kommunen inte
några strandskyddsärenden
alls.
I dagslägen är kommunen
mycket restriktiv med dispenser. En kommun som endast består av öar har mycket
kust som oftast är otillgänglig. Vid strandnära exploateringar driver vi i centern

3. Vi säger ja till Förbifart
Stockholm med en traﬁklösning som skonar världsarvet
Drottningholm.

Miljöpartiet

Kristdemokraterna
1. Vi anser att man bör vara
restriktiv vid byggnation
inom strandskyddsområden.
Vi anser dock eftersom
vi är en ö-kommun att viss
byggnation kan tillåtas av hus
och ﬂerfamiljshus vid vissa
bestämda områden.
Detta får dock inte inkräkta
på medborgarnas möjlighet

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

1. Ja. Vi anser att stränderna
ska vara öppna och tillgängliga för alla. Dispenser från
strandskyddet ska endast ges
i särskilda undantagsfall. Exempelvis måste naturligtvis
marinor ligga nära vatten.
Vi har också accepterat
att en viss nybyggnation får
ske i anslutning till Ekerös
infarter, dvs vid centrum i
Tappström och intill färjelägena vid Jungfrusund och på
Munsö.
2. Ja. De tätortsnära grönområdena är viktiga för livskva-

liteten och ska bevaras. Två
viktiga exempel på Ekerö:
Jungfrusundsåsen som är ett
omtyckt vandringsstråk för
hundägare, bärplockare och
svampletare om sommaren
och skidåkare om vintern är
särskilt viktig att bevara. Det
lilla som återstår av grönstråket från Älvnäs till Barrudden måste skyddas från fortsatta intrång.
3. Nej. Förbifarten är ett sorgebarn som vi i Miljöpartiet
kommer att fortsätta kämpa
emot på alla tänkbara sätt.
Förbifarten bryter sönder
omistliga natur- och kulturvärden på Lovö, sprider
avgaser, ökar biltraﬁken och
påverkar klimatet. Förbifarten leder inte till en hållbar
utveckling. Förbifarten försvårar Ekeröbornas kommunikationer med omvärlden.
Istället vill vi se framtidsinriktade
traﬁklösningar
som båtpendel, spårbilar och
kollektivtraﬁkfält hemåt om
kvällarna.

Moderaterna
1. Restriktiviteten för att
bygga inom strandskyddsområdet är idag redan mycket
stor. Att ytterligare försvåra
för byggnation för enskilda
medborgare är sannolikt inte
nödvändigt.
2. Ja, vi moderater vill bevara
Jungfrusundsåsen från exploatering.
3. Moderaterna har i kommunstyrelsen röstat för ett
villkorat ja till Förbifarten.
Villkoren har bl a varit att vi
kräver att Ekerövägen breddas med en fjärde ﬁl samt
att bergmassor transporteras
bort med fartyg via tillfälliga
hamnar och inte med lastbilar på Ekerövägen. Följdfrågan är rent hypotetisk och
därför omöjlig att svara på.

Socialdemokraterna
1. Ja, vi är beredda att verka för
det.
2. Vi tror att det går att förtäta
våra bostadsområden och
samtidigt bevara våra grönområden. Kravet att bevara
grönområdena bör man ha
vid all byggnation, så att vi
bevarar vår ﬁna miljö och naturarv.

eningar aktiva i kommunen
är viktigt för att bevara och
utveckla natur- och rekreationsvärdena. De uppsatta
målen har inte nåtts. Det är
beklagligt. Vi kommer aktivt
att arbeta för att kommunen
tar sitt ansvar och att de uppsatta målen nås.
3.Vänsterpartiet stöder inte
genomförandet av Förbifart
Stockholm.

3. Vi är fortsatt försiktigt
för Förbifart Stockholm. Ett
ovillkorligt miljö krav är dess
dragning under mark, med
dessa villkor satta håller vi
det för orimligt att Drottningholm skulle förlora sitt
världsarvs status .

Ö-partiet

Vänsterpartiet

2. Ja. Det är viktigt att de
tätortsnära
grönområdena
bevaras och underhålls, speciellt i Ekerö med sin traditionella karaktär av jordbruksoch kulturbygd. Öpartiet
anser att Ekerö kan byggas
ut på ett försiktigt sätt utan
att tätortsnära grönområdena
behöver utnyttjas.

1. Ett förtydligande av strandskyddet och tillämpningen
ska genomföras så långt
som möjligt, för att minska
antalet dispenser och öka
strandskyddets legitimitet
samt att ett förordnande om
upphävt strandskydd i ett
område med detaljplan ska
omprövas om gällande detaljplan ändras eller ersätts.
Slutligen är det viktigt att
tillsynen över strandskyddet
förbättras i de områden där
det uppstår konﬂikter mellan
olika intressen. Vi ska arbeta
för att större restriktivitet om
strandskyddet ska gälla även i
Ekerö kommun.
2. Det är viktigt att stärka
skyddet mot exploatering
och olämplig mark. Under
året har tätortsnära röjningar
och mindre gallringar utförts
av arbetsmarknadsenheten.
Ett nära samarbete med för-

1. Ja. Öpartiet anser att
strandskyddet på alla sätt ska
försvaras. Öpartiet tycker det
är viktigt att vi i Mälaren har
långa obrutna stränder utan
inslag av bebyggelse inte bara
för att värna medborgarnas
möjligheter att röra sig nära
vattnet. Strandskyddet är
också viktigt för strändernas
egen skull och det djur- och
växtliv som lever där.

3.Öpartiet är ett parti som
uteslutande driver kommunala frågor. Förbifart Stockholm är inte en kommunal
beslutsfråga utan en fråga
där vi politiskt i Ekerö bland
annat är remissinstans. Våra
medlemmar har som individer olika uppfattningar i
frågan och då det inte är en
kommunal fråga, har vi inte
ansett oss kunna ta partipolitisk ställning. För Öpartiet är
det givet att värna Drottningholm som ett världsarv.

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

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

ÖPPET
Lördagar och söndagar 13-21
Helgen 18/9 & 19/ 9
HöstRasta med seglingar!
Tel 560 230 70
www.rastaholm.nu

Rösta på Centerpartiet
– Alliansens företagssamma och gröna röst!
Här är våra kandidater! Läs mer på www.malarocentern.centerpartiet.net

Garantera parboende
i äldreboenden!
Vi vill

Solveig Brunstedt
08-560 532 75
solveigbrunstedt@spray.se

äldre par som önskar bo tillsammans i
t att
särskilt boende garanteras ett sådant boende
Färingsöhemmet till parboende
t använda
som ett alternativt boende för äldre
närproducerad, näringsriktig och
t erbjuda
helst ekologisk mat
som tillåter husdjur
t haha äldreboenden
geriatrisk läkarkompetens knuten till
t kommunens
äldreomsorg

Kjell-Erik Börjesson
08-560 332 19
kjell-erik.borjesson@comhem.se

Lars Skoglund
08-560 318 71
l.skoglund@telia.com

Inga höghus i Ekerö!
Vi vill

Ekerö centrum genom ﬂer bostäder
t utveckla
med blandade upplåtelseformer och ytterligare

t
Ingalill Säll
08-560 402 23
ingalill.sall@telia.com

Martin Hamberg
08-28 68 96
m.hamberg@telia.com

kommersiella lokaler med hänsyn tagen till Ralph
Erskines idéer om en småstad nära vattnet
utveckla Stenhamra
med äldreboende,
trygghetsboenden
och nya bostäder

Ove Wallin
08-560 510 55
ove.wallin@telia.com

Vi tar strid för miljön!
Vår kommun har en fantastisk natur och ﬁna boendemiljöer – värden att vara stolta över och vårda. Vi är
beredda att ta strid för miljön och skyddet av Mälaren.

Rolf Eriksson
08-560 422 47

Vi vill

för att ekokommunen Ekerö tar positionen
t arbeta
som en av landets ledande miljökommuner
miljöfrågan i alla kommunala beslut
t beakta
minimera
på Lovö om
t Förbifartenskadeverkningarna
kommer till stånd

Lena Lönnquist
08-560 205 46
osterangs.tradgard@bredband.net

Veronica Cornils-Berg
08-560 334 27
veronica.cornilsberg@tele2.se

Ingemar Svensson
08-560 325 57
ingemar.j.svensson@gmail.com
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Plats nio
bland pantare
KOMMUNEN | Ekerö kommun ligger på plats nio
bland Sveriges kommuner
när det kommer till att
skänka pantpengar till
bistånd.
Under 2009 har kommunens
konsumenter skänkt 4,6
procent av panten till fattiga
människor genom att trycka
på Biståndsknappen på pantautomaterna i Coop-butikerna. De pengar som kommer
in via Biståndsknappen går
till de båda biståndsorganisationerna Kooperation Utan
Gränser och Vi-skogen. De
arbetar utifrån konceptet
”hjälp till självhjälp” med
långsiktigt bistånd till fattiga
jordbrukarfamiljer.
Sammanlagt inbringade
Biståndsknappen över 6,5
miljoner kronor under 2009.
– Vi hoppas förstås på att
man i Ekerö kommun ska bli
ännu bättre på att dela med
sig av pantpengarna. Oftast
är det små summor för den
som pantar, men som kan
göra stor nytta för en fattig
familj, säger Maria Torstensson, insamlare på Kooperation Utan Gränser.
Tre kronor som skänks av
pantpengarna räcker till papayafrön för tio fruktträd i
östra Afrika. Trettio kronor
ger en jordbrukarfamilj i Kenya plantor för sötpotatis.

Gamla grejer blir till
behövlig biståndshjälp
TROXHAMMAR | Det
pågår en febril verksamhet i den röda ladan vid
Troxhammar gård utmed
Färentunavägen. Den forna
hästlukten är långt borta
och istället fylls den nymålade lokalen med kläder och
föremål som förhoppningsvis ska skänka både glädje
och göra nytta genom
bistånd.

Klaus Franken och Gabriella Wessman i full färd med att fräscha upp
lokalerna i loppisladan
Foto: Lo Bäcklinder

Den 18 september slås portarna upp till Mälaröarnas
nya fyndlada. Loppis-butiken är ett samarbete mellan
Ekerö församling och Mälarökyrkan, med en mängd
volontärer som ideell arbetskraft och skärviksbon Gabriella Wessman som anställd
föreståndare.
– Jag har alltid älskat loppisar och vintage och har länge
haft en dröm om att driva en
egen loppis-butik. För ett år
sedan bestämde jag och min
man att det äntligen var dags
för mig att satsa och så sålde
jag in idén till de lokala kyrkorna. Nu hoppas jag på att
ännu ﬂer lokala organisationer och företag ska ansluta

sig, säger hon.
Redan idag är ett tjugotal
personer anmälda som volontärer och ytterligare några
kommer genom arbetsförmedlingen för att arbetsträna.
De kläder och prylar som
kommer att säljas i butiken
hoppas Gabriella Wessman
ska skänkas av givmilda mälaröbor som rensar i garderober, köksskåp och förråd.
Med kyrkorna i ryggen och
ett tätt samarbete med andra
kyrkliga second hand-butiker ﬁnns möjlighet både till
erfarenhetsutbyte och säkra
vägar för biståndet.

”Allt överskott
kommer oavkortat
att gå till bistånd
och socialt arbete”

– Allt överskott kommer oavkortat att gå till bistånd och
socialt arbete och vi gör allt vi
kan för att hålla kostnaderna
nere för att kunna lämna så
mycket som möjligt vidare

till olika humanitära projekt.
Förutom hjälpen till behövande är tanken med butiken
att den ska förena och engagera och bli en mötesplats
för människor, både med och
utan kyrklig anknytning.
Gabriella Wessman är redan

ett känt ansikte för många,
inte bara mälaröbor. För
några år sedan var hon en
av programledarna i inredningsprogrammet Äntligen
hemma och därefter har hon
bland annat arbetat som tvhallåa och säljare inom mediabranschen.
– Nu senast jobbade jag
som projektledare i ett SIDAprojekt med att bygga nätverk
mellan olika lokala kvinnoorganisationer i Mellanöstern
och bodde i samband med det
på Cypern under ett år, berättar hon.
Med alla dessa erfarenheter i bagaget känner hon sig
väl rustad för att skapa en
trivsam miljö och samordna
verksamheten i loppis-butiken.
LO BÄCKLINDER

Oriﬂame är ett av världens snabbast växande kosmetikaföretag med försäljning i över 60
länder och marknadsledande i över 30. Oriﬂame erbjuder ett komplett sortiment av högkvalitativa hudvårdsprodukter, parfymer och kosmetika som marknadsförs av en säljkår på ca 3
miljoner oberoende säljkonsulenter. Oriﬂames företagsanda karakteriseras av en ”vi-kan”känsla, decentraliserat ledarskap och en ungdomlig och driftig atmosfär. Trots att företaget
har vuxit snabbt har vi inte förlorat den ursprungliga affärsidén - naturlig svensk kosmetika,
som säljs av vän till vän. Oriﬂame var med och grundade World Childhood Foundation.
Oriﬂame Products Sweden AB är en produktionsenhet som ligger på Ekerö och ingår sedan
juni 2003 i Oriﬂamekoncernen.

Goju Kenpo Karate, Sportkarate, KaYoga®
Svärdskonst, MMA, Submission Wrestling
Grappling, Karate-Kids och Självförsvar!

Nu söker vi ﬂer maskintekniker

<ŽŵŝĨŽƌŵŵĞĚĚĞƂƐƚĞƌůćŶĚƐŬĂƌƂƌĞůƐĞĨŽƌŵĞƌŶĂŽĐŚ
ŬĂŵƉƐǇƐƚĞŵĞŶ͘sŝĞƌďũƵĚĞƌćǀĞŶĨĂŵŝůũĞƚƌćŶŝŶŐŽĐŚ
ďĂƌŶƚƌćŶŝŶŐ͘DƂũůŝŐŚĞƚĂƚƚŬŽŵďŝŶĞƌĂĨůĞƌĂ
ŐƌƵƉƉĞƌ͘^ũćůǀĨƂƌƐǀĂƌƐŬƵƌƐĨƂƌƚũĞũĞƌƐƚĂƌƚĂƌϮϵƐĞƉƚ͘
<ƵƌƐďŽŬŶŝŶŐĞŶćƌƂƉƉĞŶŶƵ͊ͲƉŽƐƚ͗ŝŶĨŽΛŐŽũƵ͘ŶƵ

Arbetet bedrivs inom ett brett kunskapsområde. Det innebär att du måste vara
kunnig i mekanik och pneumatik.



ÖPPET HUS fram till 10 sept.
Besök oss på Skolallén i Drottningholm.
Läs mer på vår hemsida.

Dina arbetsuppgifter:
I ditt ansvar ingår att i huvudsak utföra omställningar, underhåll och delta i
utvecklingen av fabrikens maskinpark. Även arbeten på övriga avdelningar inom
enheten kan förekomma.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Skiftgång.
Kvaliﬁkationer:
Det är meriterande om du har tidigare erfarenher av arbete med fyllnings- och
förpackningsmaskiner. Har du utbildning inom styr- och reglerteknik är det mycket meriterande.
Du har ett tekniskt intresse samt vilja och förmåga att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt handlande. Ny teknik skall vara av intresse då vår maskinpark
blir alltmer tekniskt avancerad. Du skall vara serviceinriktad och kunna arbeta
både självständigt och i grupp. Flexibilitet och initiativförmåga är viktiga egenskaper.
Om du har några frågor är du välkommen att ringa verkstadschef Robert Dahl
tel 08-560 386 52 eller teknisk chef Per-Erik Sandberg 08-560 386 13.
Skicka in din ansökan snarast: susanne.hagg@ops.oriﬂame.se eller
via post: Oriﬂame Products Sweden AB, Box 126, 178 22 Ekerö.
Då urval sker fortlöpande tillsätter vi tjänsten så snart vi hittat rätt person.
Sista ansökningsdag 2010-09-30.

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
glller vLd alla tre valen. DessutRm Ànns slrsNLlda regler för de
RlLNa valen.

Rösträtt till riksdagen

Du har röstrltt tLll rLNsdagen Rm du
 lr svensN medERrgare RFh lr eller har varLt fRlNERNförd L
Sverige.

Rösträtt till kommun- och
landstingsfullmäktige

Du har röstrltt till NRmmun RFh landstingsfullmlNtige Rm du
 lr svensN medERrgare RFh lr fRlNERNförd i NRmmunen
landstinget.
 lr medERrgare i någRt av (8s medlemsllnder eller i ,sland
eller 1Rrge RFh lr fRlNERNförd i NRmmunenlandstinget.
 lr medERrgare i någRt annat land ln de sRm rlNnats upp
Rvan RFh har varit fRlNERNförd i Sverige tre år i fölMd före
valdagen.

Förtidsröstning

SNa du förtidsrösta Eehöver du Eåde röstNRrt RFh idhandling.
Det går att förtidsrösta i vilNen röstningslRNal sRm helst i hela
landet från och med den 1 september. , (Nerö NRmmun lger
förtidsröstning rum på EiEliRteNen i (Nerö Fentrum RFh
Stenhamra.

Biblioteket i Ekerö centrum
0åtR
Fr  1
Fr 1
/ö
Sö 1

Nl
Nl
Nl
Nl
Nl

1.1.
1.1.
1..
11.1.
1.1.

Nl 1..

Barnens eget bibliotek i Stenhamra
0å
7i Rn fr
To
Sö  1

Nl
Nl
Nl
Nl

1.1.
1.1.
1..
1.1.

Institutionsröstning

Valnämnden anordnar förtidsröstning på institutioner som till
e[empel särsNilda Eoenden oFh Nriminalvårdsanstalter. Sådan
röstning äger rum söndagen den 12 september på fölMande
platser
Kullen
(Ngården
Färingsöhemmet
SvartsMöanstalten
Färingsöanstalten
Kurön

Nl
Nl
Nl
Nl
Nl
Nl

.11.
1.1.
1.1.
.11.
11.1.
.11.

Röstmottagningen på dessa platser är främst avsedd för dem
som till vardags vistas där samt för anhöriga oFh personal.
Kom ihåg röstNort oFh idhandling

Dubblettröstkort

2m du inte fått något röstNort eller förlorat röstNortet Nan
Nommunen utfärda duEElettröstNort måndagfredag Nl .
1.. Ring Nommunens vä[el 8 1  eller valnämndens
Nansli 8 1 1.
/ördagen den 18 Nl .1. oFh söndagen den 1 Nl
8.. Nan duEElettröstNort utfärdas efter
överensNommelse per telefon 8   eller
 1 1.

Kommunalt bud

Du som inte Nan ta dig till en valloNal eller en röstningsloNal
på grund av sMuNdom hög ålder eller funNtionshinder Nan rösta
med Eud.
+ar du inte någon som Nan hMälpa dig Nan du anlita Nommunalt
Eud. 8ppgift om hur du Nommer i NontaNt med det Nommunala
Eudet får du genom att måndagfredag Nl .1. ringa
Nommunens vä[el 8 1 .

Ytterligare frågor

+ar du frågor om valet Nan du måndagfredag Nl .1.
NontaNta valnämndens Nansli csa /indgren 8 1 1
 1 1 eller $nn&athrine %ergström  1 .
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Det är inte helt självklart att få syn på bävrarna. Här hade dock fotografen tur då han upptäckte en simmande bäver i kanalen i Sandudden en tidig morgon.

Foto: Kenneth Bengtsson

Naturens skogshuggare
De är svåra att få en glimt av,
men spåren efter dem är desto
talrikare. På vissa platser kan ett
helt kalhygge breda ut sig, där
träden ligger i en salig röra. Det
är bävrarna som ligger bakom
och de blir allt fler på Mälaröarna.
En solig dag i maj möter Kenneth
Bengtsson från Mälaröarnas naturskyddsförening upp för en bäverexkursion på Gällstaö. Här ﬁnns sedan
några år tillbaka en stor bäverhydda.
Att få syn på någon bäver är däre-

mot knappast troligt. För att få det är
det säkrast att gå ut nattetid. Då beger de sig ut för att söka föda. Man
ser oftast bävern när den simmar i
vattnet glidandes fram tyst och stilla. En del kraftiga ljud kan de dock
åstadkomma.
– Om de vill varna sina kamrater
slår de med svansen i vattnet och
det ger ett kraftigt plaskande, berättar Kenneth Bengtsson.
För cirka tio år sedan började
bävrarna dra sig ut till Mälaröarna.
Anledningen var att bäverstammen
ökade allt mer och nya revir behöv-

Denna bäverhydda kan man skåda på Gällstaö.

des. Arten är under ständig frammarsch i landet.
Det är inte bara på Gällstaö som
bävrarna slagit sig ner.
– Jag har fått tips om fyra hyddor
till nere vid Busviken och så hade
jag turen att stöta på en i kanalen i
Sandudden, berättar Kenneth som
också lyckades fotografera densamma.
En bäverhydda ﬁnns också sedan en

tid tillbaka vid den muddrade kanalen mellan Helgö och Rastaholm.
Även i Tappströmskanalen kan man

Foto: Kenneth Bengtsson

FAKTA ÄMNE


>> Längd: 70-90 cm plus svans. Svansens längd cirka 30 cm, bredd
cirka 10 cm.

>> Vikt: Vuxen bäver 13-21 kilo.
>> Revir: längs ett vattendrag täcker reviret normalt en sträcka om
cirka 1 km (= 2 km strandlinje).

>> Ålder: i fångenskap har noterats upp emot och över 30 år. I vilt

Bävrarna själva må vara svåra att få en
glimt av men spåren efter dem är desto
lättare att stöta på. Här en tjockt träd vid
Tappströmskanalen som visar spår på
flitigt gnagande av bävrar.

tillstånd 10 år.

Foto: Kenneth Bengtsson

på M

ä

arn
ö
r
a
l

a

Välkommen
på årets
KonstRing!
25–26
september
kl 11–17

www.konstringen.se

skymta bävrar, för att inte tala om
spåren efter dem. Intill Seaside har
de gnagt på ett kraftigt träd och vill
det sig riktigt illa kommer detta att
falla på båten då gnagandet är klart.
– De är mycket säkra och verkar
veta exakt när det är dags för trädet
att falla och åt vilket håll.
De fäller träd för att komma åt blad-

verket som är deras föda. Trädfällandet görs också för att få material till
deras hydda och till dammbyggen.
Förutom blad äter de bark, örter och
vattenväxter. Stora träd verkar inte
vara avskräckande. Det träd som
ﬁnns vid Seaside är mycket kraftigt.
När bävern fäller större träd är den
enbart ute efter det tunna grenverket högst upp. En vuxen bäver kan
under en natt gnaga av ett träd med
50 centimeters diameter. Bävern
gnager också för att slipa ner de stora
framtänderna som ständigt växer.
Man kan tycka att deras hyggen
ser bråtiga och fula ut, men de fyller
faktiskt en funktion.
– Fällandet av lövträden ger utrymme och upphov till nytt liv.
Uppväxande sly gynnar skogens andra växtätande djur och fåglar söker
sig till de här områdena, som är rika
på insekter, berättar Kenneth.
Bävrarna bygger också dammar
som gynnar den ekologiska mångfalden genom att stora områden
ovanför dämmet sätts under vatten så att träsk bildas som blir rika
på vattenväxter, insekter, fåglar och
ﬁskar. Med hjälp av sina framtassar
anlägger bävrarna genom träsket ett
system av kanaler, som de förﬂyttar

sig längs på väg till och från matställena. Ingången till deras hydda ligger oftast under vattenytan, vilket
gör det svårt för andra landdjur att
ta sig in. Bäverns ﬁender är björn,
varg, lo och järv vilket borde innebära att de kan vara relativt trygga på
Mälaröarna.
Bävrarna går inte i ide men när
vinterkylan slår till håller de sig
mestadels i hyddan.
– De samlar föda i hyddan för vintern. Ibland har de inte samlat på sig
tillräckligt och då kan man se en bäver ute i vinterlandskapet.
Bävrarna tillhör den trogna typen
då hannarna lever med samma hona
hela livet. Ofta lever två kullar tillsammans, eftersom ungarna stannar hos sina föräldrar tills de är två
år. En kull kan uppgå till sex ungar.
I Sverige räknar man idag att det
ﬁnns upp till 200 000 individer.
Någon siffra på hur många som bor
på Mälaröarna ﬁnns inte.
– Det bör vara cirka tio vuxna individer. Man kan räkna med i snitt
två ungar per hydda och det ﬁnns
fyra jag känner till. Det ﬁnns också
en hydda i Mörbyviken sedan ﬂera
år, men jag vet inte om den är bebodd, säger Kenneth och tillägger
att nästa år kommer ﬂer av ungarna
att leta efter ett eget revir så det kan
nog bli ﬂer bävrar i kommunen i
framtiden.
Säkert är att stammen ständigt
växer, så håll ögonen öppna på nattpromenaden och spetsa öronen efter plask i vattnet!
EWA LINNROS

Ekerö Sandudden
Ett fantastiskt fint hus med härlig utsikt över Sandudden och Mälaren. Modern interiör med öppen
planlösning och tak öppet till nock. Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Extra separat tillbyggnad som
går att inreda till kontor eller liknande. Bra förråd samt carport och separat biluppställningsplats. Stor fin och
mycket välanlagd hörntomt med stenlagda uteplatser och perfekt solläge.

t Boarea:
107kvm
kvm
*Boarea:
107
t Utgångspris: 3 750 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
398kvm
kvmhÃ¶rntomt
hörntomt
*Tomt:
398

t
t
t

Sjöutsikten 11
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Mäklarhuset Ekerö
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63
Johan Siönäs 0708-10 12 24, 08-560 446 63
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO

BESIKTIGAD

BESIKTIGAD

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA

%KERÚ .ËRLUNDA

UTGÅNGSPRIS: 1 895 000 kr
BOAREA: 108 kvm BIAREA: 7,5 kvm TOMT: 170 kvm
ADRESS ,UPINGRËND  "

UTGÅNGSPRIS: 2 495 000 kr
BOAREA: 127 kvm BIAREA: 25 kvm TOMT: 520 kvm
ADRESS 6ËXTHUSVËGEN 

MÄKLARENS BESKRIVNING: 6ËLPLANERAT ATRIUMHUS
DËR ALLT lNNS PÍ ETT PLAN %TT AV OMRÍDETS KANSKE BËSTA
LËGEN MOT ALLMËNNINGEN 4RE BRA SOVRUM VARDAGSRUM
ARBETSKÚK OCH STOR MATPLATS MITT I HUSET (ELKAKLADE
BADRUM MED KLINKERGOLV OCH GOLVVËRME "RASKAMIN
ALTAN OCH OGENERAD INNERGÍRD

MÄKLARENS BESKRIVNING: 6ËLPLANERAD   PLANSVILLA MED GARAGE INGLASAT UTERUM OCH BRASKAMIN -KT
BRA LËGE MOT ALLMËNNING I POPULËRT BARNVËNLIGT OMRÍDE 3EX ROK VARAV FEM SOVRUM "YGGÍR  ,UMMIG INSYNSSKYDDAD TRËDGÍRDSTOMT #ENTRALT .ËRA BAD
IDROTTSPLATS SKOLOR BUSS OCH AFFËR 2ENOVERINGSBEHOV

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA

&ÚRVERKLIGA DINA DRÚMMAR

PRIS: 1 300 000 kr
BOAREA: CA  KVM TOMTAREA: 1 002 kvm
ADRESS +NOSTERSTIGEN  !

Fem ﬁna, byggklara tomter på Färingsö

Är du nöjd med din bank?
  !     ! 
 " !  "  "     
"      ! !    
   

MÄKLARENS BESKRIVNING: ¯LDRE FRITIDSHUS PÍ
lN SOLIG OCH HÚGT BELËGEN BERGSTOMT STRAX UTANFÚR
3TENHAMRA # "YGGRËTT  KVM +OMMUNALT VA VID
TOMTGRËNS ,UGNT LËGE I UTKANTEN AV OMRÍDET PÍ
ÍTERVËNDSVËG .ËRA STRÚVOMRÍDEN MOTIONSSLINGA OCH
SVAMPSKOG

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

PRISLÄGEN: 895 000 – 1 400 000 kr
ADRESS: Björkviksvägen 61 1 776 kvm
ADRESS +NOSTERSTIGEN ! " #  1 000 kvm
ADRESS 3TENSTIGEN !1 074 kvm
3E WWWMAKLARHUSETSEEKERO FÚR MER INFO

2 965

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

Rösta på Kristdemokraterna!
Här är de tolv första namnen på Kd:s kommunlista. Vi vill alla arbeta för ett Ekerö där ingen hålls tillbaks
och ingen lämnas efter. Vi vill vara med och ta ansvar för det gemensammas bästa, att se människan, och
inte systemen. Att stödja och stötta – inte styra och ställa. Läs vår kommunfolder som kommer i brevlådan,
och gå in på vår hemsida och ta del av vår politik.

Sivert
Åkerljung,
lärare,
Träkvista

Peter
Östergren,
VD,
Adelsö

Pernilla
Davidsson,
skolsekreterare,
Sandudden

Thomas
Swenson,
folkskollärare,
Sandudden

Sigrid
Ingemarsson,
socionom,
Väsby

Ove
Persson,
idrottslärare,
Ängsvik

Febe
Eriksson,
fritidspedagog
Nibbla

Johan
Werner,
folkskollärare,
Drottningholm

Charlotta
Westling,
VD-sekreterare,
Stenhamra

Märta
Englund,
barnläkare,
Brunna.

Kerstin Strömblad-Östergren,
leg sjuksköterska,
Adelsö

Michael
Martinson,
utvecklingschef,
Väsby

www.kristdemokraterna.se

34

öarna runt | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G+H:EI:B7:G'%&%

Bondens marknad är ett välbesökt och uppskattat arangemang som
anordnas på Träkvista torg under lördagarna i augusti och september.
Vid första tillfället sålde de fräscha grönsakerna och frukterna slut på
några timmar.

Skolstart Under mottot ”Det är en fest att börja skolan” hälsade
Träkvistaskolan tillsammans med föräldraföreningen TRÄFF alla förväntansfulla barn och föräldrar välkomna med fika och mingel den 18
augusti.

Foto: Kenneth Bengtsson

Foto: Katarina Törnell

Svanängens konstgräsplan Den stora, grå grusplanen på Svanängens
IP har under sommaren förvandlats till en stor, grön konstgräsplan.
Lördagen den 28 augusti anordnade Skå IK och Ekerö kommun invigning där bland annat kulturminstern Lena Adelsohn Liljeroth och kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan deltog.

Artrace Mälaröarnas ornitologiska förening hade sitt traditionella
artrace den 29 augusti. Under några timmars fågelskådning skulle
lagen hitta så många arter som möjligt. Vinnande lag fann 93 arter varav
en av de mer ovanliga var spovsnäppan.

Grön flagg Ännu en av kommunens skolor har förärats med utmärkelsen ”Grön flagg”. Denna gången var det Färentunaskolan som startade
skolåret med att hissa den gröna flaggan och fira att skolans miljöarbete givit resultat.

Foto: Stefan Eriksson

Foto: Per Lönnborg

Foto: Maria Mårtensson

Körlektioner
50 % rabatt
Vi expanderar och söker
Redovisningskonsulter
Öppet hus varje måndag
mellan 18:00 och 20:00.
Välkommen in och titta på
vår anläggning!
Vi erbjuder:
- Styrketräning
- Rehabträning
- Naprapat
- Solarium
Tecknar du ett 12 månaders
avtal med autogiro under
september ingår en timmes
personlig träning. (värde 550:-)

Ekerö Redovisningsbyrå AB med 15 anställda på Ekerökontoret och cirka 500 klienter
är en av de större redovisningsbyråerna i
Sverige.
Vi söker nu redovisningskonsulter på heltid. Du kommer självständigt att ansvara
för klientuppdrag med framförallt bokföring,
bokslut, årsredovisning, deklaration, rapportering och aktiv konsultation.
Lämplig bakgrund är ekonomisk utbildning
samt några års praktisk erfarenhet av bokföring, bokslut och deklarationer.
Engelskakunskaper är ett krav.
Vi kan erbjuda Dig fortbildning och möjlighet
till avancemang inom företaget. Våra medarbetare har stor frihet under ansvar med
P|MOLJKHWWLOOÁH[LEHODUEHWVWLGRFKHQYLVV
del distansarbete. Konsultuppdrag ute hos
klienter förekommer.
Vår arbetsplats är belägen i Ekerö centrum.

Öppet alla dagar

05:00 -- 23:00
www.stenhamragym.se

Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och tidigaste tillträdesdag
skickas till Ekerö Redovisningsbyrå AB,
'LDQD/DUVVRQ%R[(.(5g
7HOHIRQHOOHU
diana.larsson@erb.se.

Först till kvarn!
Vår kunniga och trevliga traﬁklärarpraktikant Susanne
är snart färdigutbildad traﬁklärare och som en sista del
i hennes utbildning praktiserar hon hos oss under hösten. Därför har du nu möjlighet att köra en 80 minuter
lång körlektion för endast
430 kronor (ordinarie pris
860 kronor) alternativt 10 x
80 minuter för endast 4300 kronor (ordinarie pris
8600 kronor.) Missa inte detta erbjudande som
endast gäller under perioden 20/9-12/11 i mån av
tillgänglighet.

AM-behörig

het

EU-MOPED
Under 2010 har vi utbildat närmare 100 riskmedvetna EU-mopedförare. Anmäl ditt intresse
till kurserna för våren/sommaren 2011 redan
nu!

Körlektioner
Handledarkurser
Intensivkurser Riskutbildning 1
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Öppettider: mån-fre: 6.30 - 18, lör: 9 - 14

VI TÖMMER
LAGRET!
Allt
ska bort!

25% rabatt
på Weber grillar
och Stiga
gräsklippare
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FÖRST TILL KVARN!
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Gäller ALLA
STIGA och Weber
modeller!
Erbjudandet gäller så länge lagret räcker,
dock längst tom 18 september.

6DPDUU(NHU|NRPPXQ35263)6WXGLHI|UEXQGHW9X[HQVNRODQ
5|GD.RUVHW 6YHQVNDN\UNDQ

(gäller ej tillbehör samt beställningsvaror)

Byggvaruhuset Färingsö Trä AB t Färentunavägen 65 t 179 75 Skå
Tel: 08-560 241 00 t Fax: 08-560 242 98 t www.faringsotra.se

Rösta på dina lokala
kristdemokratiska politiker
Kryssa Sivert Åkerljung eller Peter Östergren till kommunfullmäktige och riksdag!
Sivert
Åkerljung,
Lärare,
Träkvista

Peter
Östergren,
VD,
Adelsö

– Jag vill arbeta
för en ytterliggare
förbättrad familjepolitik, en trygg
och kunskapsförmedlande skola,
kulturen och idrotten som är livsviktiga andningspauser i tillvaron, samt
främja entreprenörskap som är grunden för vår välfärd.

– Jag vill verka
för landsbygdsutveckling i
Ekerös alla
delar, inte bara
tätorterna.
Förbättringar
för företagarnas
förutsättningar i
Ekerö är viktiga
frågor för mig.

www.kristdemokraterna.se
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Akvareller med Ekerömotiv
ställs ut i Mälarökyrkan
EKEBYHOVSPARKEN,

Emma Jakobssons akvarell med Sånga Säbys kyrka.

EKERÖ | Under en septemberhelg visas utställningen
”Ekerö – på mitt sätt sett”.
Det är Emma Jakobsson,
för många känd som kommunalpolitiker, som ställer ut akvarellmålningar
med motiv från Ekerö och
Bohuslän.

1½-PLANSVILLA MED SJÖGLIMT - ÄLVNÄS
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Emma Jakobsson gick på
Konstfack under sextiotalet
men bestämde sig för att
bli sjuksköterska. Sedan
hennes barn blivit vuxna

har hon fått mer tid över till
att teckna och måla. Hon
har gått kurser för kända
akvarellkonstnärer som Anders Wallin och Lars Holm.
Emma Jakobsson har också
haft uppdrag för Folkpartiet
sedan mitten av sjuttiotalet. Men nu lämnar hon
politiken och för ett år sedan
pensionerade hon sig.
– Under årens lopp har jag
följt med konstutställningar
på Ekerö och tyckt att få
konstnärer intresserat sig

för Ekerömotiv. När jag gick
i pension ville jag försöka
fånga Mälarlandskapet i
mina målningar. Under sammanträden har jag tecknat
politikerkollegor. Det är
roligt för mig att få visa mina
målningar för de ekeröbor
som känner till mig, säger
Emma Jakobsson.
Utställningen visas i
Mälarökyrkan 11 0ch 12
september.
EWA LINNROS

Kulturarvsdagen
Söndag 12 september kl 12-16 Fri entré!
i Ekerö kommun med temat Vägar
Kl 13.15 - ca 14.45: Guidad tur i Helgö fornlämningsområde
Arkeolog Linda Wåhlander guidar runt och berättar om forntida vägar på Helgö med
bl a detta innehåll: vattenvägarna och kontrollen över dessa, isen - vägarna på vintern, f d hålvägar, kultvägar - processionsväg vid husgrupp 2 på Helgö mm.
Plats- och vägbeskrivning: Turen utgår från Helgö fornlämningsområdes parkeringsplats. Med buss: 12:25-12:42 buss 176 från Brommaplan mot Stenhamra. Kliv
av vid Ekerö centrum och byt till anslutande buss 309 mot Kaggeholm. Med bil: 2
mil med bil från Brommaplan. Kör mot Munsö, men sväng ned vänster vid Nyckelby,
mot Helgö. Följ vägen över den lilla bron till Helgö. I kurvan syns fornlämningsområdets parkeringsplats till vänster.

LINVÄGEN

Kl 12-16: Hålvägar – forntidens vägar
Fornminnessällskapet på Mälaröarna kommer att visa hålvägen vid Torslunda prästgård, Ekerö. De förhistoriska hålvägarna bildades av hästar med ryttare och människor som färdades till fots på samma stigar under långa tider. Idag framträder dessa
VRPEUHGDRFKLEODQGGMXSDVNnURUHOOHUUlQQRULWHUUlQJHQ+nOYlJDU¿QQHUPDQRIWD
längs åsryggar eller vid vadställen över åar. De bildades främst under järnåldern, 500
I.UWLOOH.U2IWD¿QQVGHLLQYLGJUDYIlOWEHE\JJHOVHUHVWHUHOOHUUXQVWHQDU
Plats- och vägbeskrivning: +nOYlJHQ ¿QQV  P HIWHU DYWDJVYlJHQ WLOO (NHU|
kyrka och Sommarstaden. Mitt emellan Torslunda prästgård och avtagsvägen till
(NHU|N\UND¿QQVHQVN\OWYLGKnOYlJHQ
Kl 12-16: Vägar på Lovö
Välkommen till Lovö Hembygdsförenings Bagarstuga vid Hogsta Gård. Föreningen
kommer att berätta om gamla stigar,utsiktsplatser och båtbryggor på Lovö.
Plats- och vägbeskrivning: Buss nr 323 från Brommaplan till Strömdal, söndagar 11.35 och 14.35. Med bil: Ekerövägen - Orangeriet - FRA - Rörby gård - Höger
Lambaruddsvägen ca 300 m fram till Hogsta Gård.
Karta över äldre vägsystem
3n(NHU|.HUV|RFK0XQV|L0lODUHQ¿QQVPnQJDVSnUDYlOGUHYlJDU(NHU|
Munsö Hembygdsföreningen informerar om 1800- och 1900-talets vägsystem
LQQDQGHPRGHUQDWUD¿NOHGHUQDGURJVIUDP,QIRUPDWLRQHQNRPPHUDWWWLOOKDQGDhållas i form av kartblad bl a på biblioteken i Ekerö kommun samt
www.ekero.se/evenemang
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Med naturen som inspiration
EKEBYHOV | Färgspeglande
glas, akvareller och oljor
visas på slottsgalleriet.
Marina Henriksson började
måla först vid 54 års ålder.
Hon kallar sig själv för amatör men hennes akvareller
och oljor är av professionell
kvalité.
Hon är från början ekonom och har arbetat inom
kommunen i 22 år med allt
från dagmamma, kanslist,
placeringsassisten
inom
barnomsorgen, ekonomi på
socialförvaltningen och som
chef för servicekontoret på
kommunen.
På grund av sjukdom blev
Marina Henriksson tvungen
att trappa ned. Hon jobbade
då med konferensanläggningen på Ekebyhovs slott
men drabbades av en hjärtattack. Under en rehabilitering
ﬁck hon till slut arbetsförbud
av läkarna.
– Då tänkte jag att jag
måste ha någonting annat
att göra. Jag har alltid varit
konstintresserad och suttit
i kommunens konstföreningsstyrelse i elva år. Jag har
sett mycket konst och upptäckt glädjen i det mer och
mer. Så jag bestämde mig för
att börja måla, berättar Marina Henriksson.
Hon hade aldrig ägnat sig
åt måleri tidigare, även om

hon tyckte om teckning och
målning i skolan. Hon tog
sina första, stapplande steg
genom att måla av vykort
och började måla för Dick
Larsson i en liten grupp i
Tornvillan. Efter det har hon
fortsatt att måla för en rad
konstnärer, bland annat Anders Wallin, Ria Roes, Arne
Isacsson, Kjell Ekström och
Lars Holm.
– Sedan ville jag utveckla
mig själv och jag har nog hittat min stil. Jag är nyﬁken på
allt inom konst och jag experimenterar och försöker utveckla mig hela tiden.
Det är första gången hon
ställer ut på Ekebyhovs slott,
men hon har ställt ut på ett
ﬂertal gallerier innan och har
sålt mycket bra. Marina Henriksson inspireras av hav och
natur och ser dessa motiv i
en helhet och sällan i detaljer.
Molnformationer och ljus är
också inspirationskällor och i
hennes tavlor fångar hon väl
molnens rörelse och ljusets
spel i naturen.
– Jag målar dels för att jag
själv får ut så mycket av det
och sedan har det varit väldigt uppskattat. Jag tycker att
det är hemskt roligt att folk
tycker om det jag gör och vill
ha det på sina väggar.
Hon säger att hon är periodare när det gäller måleriet.
När hon väl har en målarpe-

riod målar hon både dag och
natt och då kan det bli fyra,
fem tavlor på några dagar.
Glas är också något hon
tycker mycket om och det är
en av anledningarna till att
hon ställer ut tillsammans
med glaskonstnären Monica
Skarelius.
Monica Skarelius har skapat
vackra glasföremål i över tjugo år, för både nytta och nöje.
– Just nu arbetar jag mest
med att designa bruksglas
och skulpturalt glas, men jag
har alltid hållit på med konst
i olika former. Tidigare har
jag arbetat med både blandkonst och textil bland annat,
berättar Monica Skarelius.
På utställningen kommer nyttoföremål att blandas med rena konstverk, på
samma sätt som föremålen
varvas i hennes skapande.
Sitt glas formger hon själv
och åker sedan till Småland
och låter blåsa i en hytta i
närheten av Kosta. Det var
också i de trakterna som
hon startade sin utbildning
till glaskonstnär på Orrefors
glasskola.
Idag är Monica Skarelius
pensionär efter att ha varit
verksam som bland annat
kultursekreterare och arkeolog, men hon ligger sannerligen inte på latsidan och ägnar
ﬂera timmar per dag i snitt åt

sitt skapande. Ögonen är alltid öppna för något som kan
komma igen i hennes konst.
– Inspiration kan jag få genom vad som helst som jag
ser omkring mig. Det kan
vara några linjer som jag fascineras av till exempel, berättar hon.
Ett av de glasföremål hon
ställer ut ﬁck hon inspiration
till i de pilblad hon såg på
botten av sjön när hon gick
och tog sitt dagliga dopp invid hemmet i Stjärtnäs. Från
detta synintryck lät hon sedan skapa en skål i graalteknik, vilket betyder att konstnären graverar sig genom
ﬂera etsade färglager så att de
framträder i kontrast till varandra.
De föremål som Monica
Skarelius skapar ﬁnns hos
såväl privatpersoner som i
offentliga miljöer. I Ekerö
kommunhus ﬁnns bland annat en installation som hon
kallar ”Tulipanaros” och som
är inspirerad av en barnteckning. Likaså kan Ekerö kommuns jubilarer glädjas åt att
få ett av hennes konstverk i
gåva.
Utställningen har vernissage 11 september i Ekebyhovs slottsgalleri.

EWA LINNROS
LO BÄCKLINDER

Akvarell av Marina Henriksson

Foto: Marina Henriksson

Glasskål i graalteknik av Monika Skarelius.

Foto: Marina Henriksson

Vi söker en kundmottagare som ska vara vår
länk mellan kunden och försäkringsbolagen.
Vi vill att du ska vara en ansvarstagande person
som gärna får vara lite äldre.
Vi vill att du ska kunna besiktiga en bilskada och
därmed hantera Cabas kalkylsystem, beställa
reservdelar och hålla många bollar i luften.
Skicka in din CV senast den 20 september till
e-post:pia.ebc@telia.com.
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För ytterligare information om tjänsten kontakta
Classe på tel 08-560 245 15.
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www.ekerobilskadecenter.com
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

ORDER, LAGER,
FÖRSÄLJNING
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
BERG & NYCANDER AB, EKERÖ

ELLER BORGENPARKEN?
Var ska vi lysa upp någonstans? Vår jakt på framtidens energi sprider redan
nattlig trevnad och trygghet i många av Stockholms utemiljöer. Med ny effektiv
teknik har vi lyckats fördubbla belysningen utan att använda mer energi. Nu tänkte
vi ta upp kampen mot mörkret på en plats nära dig och hoppas du kan hjälpa oss
bestämma vilken. Välkommen in på fortum.se/lysuppekero och läs mer och rösta.
Eller SMS:a din röst till 72500 senast den 29 september.
Lysupp1 för Ekebyhovsparken
Lysupp2 för Linvägen
Lysupp3 för Borgenparken
Tack på förhand!
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• 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.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• 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.

Tappströmskanalen bästa kryddan!
Tappströmskanalen är den bästa
kryddan i den fortsatta utvecklingen av hela Ekerö kommun.
Var helst man färdas i Sverige genom
städer, förorter, glesbefolkade
samhällen, skogar, ängar, sjöar eller
kanaler, skapar dessa skiftningar
förväntningar och nyﬁkenhet. Som
turist känner man ganska snart om
vägen framåt ger mersmak eller
om man snabbt vill vidare. Det är
viktigt att entrén till en ort känns
välkomnande. Ett centrum eller en
hamn ska upplevas som ”en krans
på dörren”, en välkomnande känsla
för den som besöker och en känsla
av ”äntligen hemma” för alla innevånare. Under semestern färdades

jag med min familj i segelbåt längs
Göta kanal. Vi möttes av större och
mindre samhällen smakfullt gestaltade till omgivningarna, sköna ängar
med fridfullt betande kor och hästar,
små natur- och gästhamnar och stort
utbud av matställen. Vi såg cyklister,
kanotister och promenerande längs
kanalen. Slussarna blev naturliga
mötesplatser. Liksom Göta kanal är
Ekerö kommun ett smultronställe
och kanalen leder framåt. Ekerö –
Kulturens övärld erbjuder allt från
världsarv till rekreation på jungfrulig
mark, härlig boendemiljö. På väg
mot Ekerö, oavsett om du färdas på
väg 261 eller vattenvägen, leder kanalen dig in mot centralorten, det vill
säga Ekerö centrum. Bortsett tider på

dygnet med helt oacceptabla bilköer
som skapar stress och irritation, är
vägen med intilliggande gång/cykelbana alltid lika vacker. Sträckan ger
mersmak och vid Tappströmsbron
vänder man inte i rondellen utan
fortsätter gärna vidare upp mot
Munsö/Adelsö eller Färingsö som
innevånare med hemlängtan och
som besökande med nyﬁkenhet.
Vattenvägar ger nya perspektiv.
Pendelbåt till/från storstaden är en
självklarhet, endast isen ska kunna
stoppa den möjligheten. Tänk dig
att som turist eller innevånare hyra
en kanot eller en husbåt och färdas
utmed kanalen, fortsätta runt våra
öar, lägga till vid små natur- eller
gästhamnar för nattvila, hyra cykel,

– Anna-Karin Ullgren (M)

Bästa ekeröbor, har vi råd?
Den sönderdebatterade
Förbifart Stockholm får oss
att tro på en lösning, på alla
traﬁkproblem. En traﬁkled,
som leder förbi Stockholm.
Att leda traﬁken förbi i stället
för att leda den till och ifrån,
löser inga problem, i varje fall
inte för Ekerö. Stockholms
grannkommuner kommer
att påverkas i sin lokala traﬁkplanering där Stockholm
stad med sin snabba expansion kommer att kräva mark
för bostäder och industrier.
Närheten till Ekerö, gör att vår
kommun blir föremål för en
stark påverkan att släppa till

mark för dessa ändamål om
förbifarten blir byggd.
– För Ekerö kommuns del
innebär det stora ekonomiska
åtagande, som tillsammans
med ingreppen i vägnät och
natur, gör Ekerö kommun till
en av förlorarna.
– Vägverkets ekonomiska åtagande på 65 miljoner kronor
kommer icke att fullföljas ?
Vilket Peter Carpelan påpekat
i en skrivelse till Vägverket
den 18 januari 2010.
–Vi ekeröbor har större traﬁkproblem än de ﬂesta av
Stockholms grannkommuner. Vi får inte tro att förbifar-

ten löser dem.
– Då vi bara har en bilväg till/
från Stockholm, en vattenväg
och lokala vägföreningar
spridda över kommunen,
gör att vi betalar ett alldeles
för högt pris redan nu, för vår
egen infrastruktur.
Förslag till lösningar utan
förbifarten med en bredare
väg till Brommaplan .
– Ekerö (EK) kommun tar
över de lokala vägföreningarna, vilket ger EK rätt att göra
avdrag för mervärdesskatten
(momsen). Denna intäkt bör
täcka kostnaden för EK, utan
skattehöjning.

Ingen rapportering om framtidens traﬁksituation
De ﬂesta ekeröbor tror att
pendlandet kommer att
gå snabbare med Förbifart
Stockholm och fyra körfält på Ekerövägen. Tyvärr
saknas information om att
det faktiskt blir längre bilköer än idag, och att köerna
kommer att ﬂytta längre ut
på Mälaröarna.
I morgonkön ska 25
procent av bilarna på
Ekerövägen till nordvästra
Stockholm. Dessa skulle få
en färja Färingsö-Lövsta och
avlasta Brommaplan. 25 procent av morgonkön skulle
försvinna snabbt – färjan
skulle ha öppnat 2010. Ekerö
kommun har lovat ﬁnansiera

ta en ridtur, handla närodlat eller
besöka våra restauranger och caféer.
Här ﬁnns frihet och livsutrymme
utöver det vanliga . När snön faller
har vi skidbacke och öppna fält att
rulla en snögubbe på. Detta är landet
nära storstaden. Det är viktigt att
kommunen i sin iver av utveckling
inte går vilse utan håller fast vid sin
framtidsvision och sitt riktmärke det
vill säga den karaktär som i demokratisk ordning beslutats i kommunens
översiktsplan av kommunfullmäktige. Ekerö kommun ska utvecklas
men med försiktighet och bevara sin
karaktär och framförallt ge krydda i
tillvaron.

anslutningar och färjeläget
för drygt 23 miljoner kronor
samt driften. Traﬁkverket
säger nu att färjan skjuts upp
eftersom kommunen inte
har pengar för detta? 27/4
beslutade kommunfullmäktige att medﬁnansiera
Ekerövägens utbyggnad
år 2021 med 65 miljoner
kronor. Om 23 miljoner
kronor saknas för en snabb
lösning med färjetraﬁk för
att minska köerna, hur ska
kommunen få fram 65 miljoner kronor?
Kommunen säger att
traﬁken på Ekerövägen
kommer att öka trots
Förbifart, eftersom de ﬂesta

HÖGT GRÄS?
Hyr en
slåtterbalk!

ekeröbor också i framtiden ska via Brommaplan.
Trängselavgiften på
Essingeleden som införs
när Förbifarten öppnar ger
smittraﬁk på Förbifart/
Ekerövägen. Traﬁkverket
räknar med köer på nedfarterna till Förbifarten. Köerna
ökar och förskjuts utåt
Mälaröarna.
På morgonen ﬁnns
ett busskörfält som får
många att ställa bilen för
att pendla kollektivt till
jobbet, då bussarna slipper köa. Traﬁkverket vill
ta bort detta busskörfält
på en utbyggd Ekeröväg.
Fler kommer då att ta bilen.

Stockholms stad tänker
inte ta bort busskörfältet på
sin sida Nockebybron. Två
bilköer mot Brommaplan
ska då slussas in i ett enda
körfält igen. Traﬁkverket
skriver: ”Under eftermiddagsrusningen åker idag
från Brommaplan till Ekerö
lika många personer i 20
bussar som i 1300 bilar.”
Kommunen skriver i sin
översiktsplan att det är viktigt att ﬂer reser kollektivt
för att bilköerna ska minska.
Ändå beslutas lösningar
som ger längre köer på
Ekerövägen. Varför?
– Bekymrad pendlare

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?
Ring Lena Holst 070-582 41 32
eller Stig Marklund 070-672 4141
Kom gärna till våra möten
4, 5 och 21 september

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

Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

– Färjan Ekerö-Slagsta ska
vara avgiftsfri, för kommuninnevånarna! Tekniska
lösningar ﬁnns redan, med en
EAN –streckkord på en vindrutedekal. Vi har redan nu
tillträde till vår återvinningsstation med denna teknik.
– En förlängning av 12:an,
spårvagnen som nu vänder i
Nockeby. Ny vändhållplats
Ekerö centrum, där minibussar tar oss vidare inom
kommunen.
– Infartsparkering i anslutning till spårvagnshållplatsen
(under jord i samband med
Ekerös nya centrumbebyg-

gelse). Här har även morgondagens bilar sin plats, de
eldrivna, som här får sina batterier laddade.
Ekerö kommun, kommunen, som i sin grund och historia har ett stort ansvar. Ett
ansvar för sina medborgare i
ett öppet orört landskap. En
gigantisk förbifart passar icke i
vår kommun, ej heller en centrumbebyggelse med höghus.
Småskaligheten har alltid haft
en framträdande roll, i stort
samförstånd mellan de politiska partierna.
– Hälsar Anders på ön

Till planarkitekten
Öppet brev till Johanna
Wulff, planarkitekt: Många
av oss som valt att ﬂytta från
förorter med ”stadskänsla”
till förmån för Ekerös unika
arkitektur och naturområden
har med förtvivlan tagit del
av detaljplan Tappström
3:1. En plan med karaktär av
parkeringshus och höghus.
Varför förväntas alltid hyresgäster vilja bo på höjden?
I tättbefolkade länder som
England och Holland ﬁnns ju
plats för låga hyreshus med
egen täppa. I mitt tycke skulle
den typen av småskaliga hus
bättre passa in med Erskines
föredömliga arkitektur. Blir
de förortsliknande husen

verklighet går det aldrig
att backa bandet. Du och
beslutsfattarna tar därför på
er ett mycket stort ansvar.
Att ”endast en tiondel av
husen längs Ekerövägen blir
sex våningar” som du säger i
MN 23/8 är mycket oroande.
Likaså de spridda politiska
kommentarerna om att kapa
de högsta husen. Det visar att
man inte förstått vad som gör
Ekerö unikt. I vilket annat
Stockholmsnära centrum
kan man promenera i en skog
utan höghus i fonden. Inget,
absolut inget. Nej, tänk nytt
och börja om.
– Mvh Lena Björkemar

YOGA
Medicinsk yoga

KURSSTART v 36 Inga förkunskaper
Tisdagar kl 14 och kl 19
Torsdagar kl 19
12 ggr 1380 kr, ca 60-90 min
Drop-in i mån av plats 150 kr
Max 7 deltagare, först till kvarn...

skbodycare
Solveig Karlsson, dipl. yogainstruktör
VÄLKOMMEN!
skbodycare@hotmail.com O 070-680 86 36
Stenstigen 6b, Stenhamra
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Hur ska väljarna veta?

Godare mat!
mat liksom nybakat ekologiskt bröd stimulerar aptiten.
Kunskap att laga maträtter
av rester är också, liksom en
välplanerad matsedel, ett sätt
att hålla nere matkostnaderna,
det vet varje matmor eller
matfar. Och i dagens ekonomiska läge kan det vara bra att
veta att detta på sikt inte blir
dyrare. Ingen mat kommer att
slängas, rest- och seriematlagning håller kostnaderna
nere och varje matportion
kommer inte behöva vara lika
stor eftersom ekologisk och/
eller lokalproducerad mat ger
högre kvalitet per viktenhet.
Och våra barn blir friskare och
våra äldre mår bättre! Tänk
om:
– man kunde öka antalet tilllagningskök på äldreboenden
och på skolenheter.
– mat som serveras i kommunalt ﬁnansierad verksamhet
kunde bli mer klimatvänlig,
och som ett led i detta kunde
konsumtionen av grönsaker,
frukt och baljväxter successivt
öka och vegetariska alternativ
framhävas.
– elever alltid kunde välja på
två rätter, varav det ena kunde
vara ett vegetariskt alternativ.
– man kunde utbilda personal i hur man gör upphandlingar så att närproducerade
och/eller ekologiska livsmedelsvaror av hög kvalitet
kan inköpas.
– Stig Marklund, MP

www.raktpa.se

Det hörs ett sus över landet,
det jäser och kokar. Fler och
ﬂer lokala matuppror startar
bland konsumenter, föräldrar
och anhöriga till gamla eller
sjuka. Vi är många som har
tröttnat på mikrovärmd mat
i svarta plastlådor i hemtjänsten, på att barn får korta
sockerkickar av färdigmaten
i skolan och inte blir mätta
och inte orkar prestera. Mattransporterna, produktionen
av livsmedel och svinnet står
dessutom för en tredjedel av
människans klimatpåverkan.
I Ekerö kommun serveras
varje dag cirka 3 500 lunchportioner. Den enhet som
har ansvaret heter ”Matproduktion”. Ett namn som
förpliktar till att producera.
Här på Ekerö ansvarar de för
totalt femton kök inom skola
och förskola. Matproduktion
måste hålla den budget som
barn- och ungdomsnämnden
beslutat, därmed basta.
Vad behöver vi då göra
här? Vi måste först och främst
vända på den rådande matlagningsprocessen i kommunen.
Vi måste gå från centralstyrning vid inköp av råvaror och
gemensam matsedel för 3 500
matportioner till att skapa
en platt organisation där
duktiga kokerskor och kockar
ges möjlighet att på sin egen
skola/enhet själv svara för
inköp, tillagning och planering av matsedeln! Matsedeln
diskuteras självklart med
eleverna. Doften av nylagad

Just nu!

10 %

rabatt på heltäckningsmattor från Golvabia!
Gäller t o m 19
september.

I senaste numret av denna
tidning kan man i en annons
från Moderaterna på Ekerö
läsa att Nya Moderaterna
på Ekerö säger nej till
Ekeröbostäders förslag
om höga bostäder vid
Ekerövägen. På kommunstyrelsens arbetsutskott
den 18 maj i år fattades
beslutet att sända ut ett
förslag till detaljplan för
samråd rörande dessa hus.
Ordförande på mötet var
kommunalrådet tillika
moderaten Peter Carpelan
och i majoritet på mötet var
alliansen med Moderaterna
i spetsen. Det är alltså ett
beslut från Moderaterna på

Ekerö som Nya Moderaterna
nu säger nej till genom att
skylla på Ekerö bostäder.
Men ordförande för Ekerö
bostäder är moderaten
Ingmar Hertz. Några nya
Moderater har inte dykt upp.
Så vi kan inte se att denna
annons är något annat än
valﬂäsk. Det är fegt att inte
stå för de politiska beslut
man fattar. Det är tråkigt
att Nya Moderaterna inte
vågar ta tillbaka ett beslut de
senare anser fel. Hur ska väljarna veta vad Moderaterna
står i denna fråga?
– Ylva Forslid och
Eva Liljeros, Öpartiet

stjärniga bad- och plaskplatser som gjorda för att apportera pinnar och träna simförmågan på. Utan inbördes
rangordning kan vi nämna
bortre delen av Busviken
vid Älvnäs, sista lilla delen
av Södran vid Träkvista och
ﬂera mindre vikar längs
strandpromenaden från
Nykrog mot kyrkan. Säkert
har Färingsöhundarna sina
pärlor, liksom hundarna på
Lovö, Adelsö och Munsö.
Berätta om dem!
– Hälsar gör
Gunilla Tovatt (MP)
och hunden Annie
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Snabbt jobbat

Bästa vänners sommar!
Tvåbenta ekeröbor har i
sommar fyllt stränderna
med plask och glada tjut.
Mindre glada har våra bästa
vänner hundarna varit i den
trettiogradiga hettan. Många
är de hundägare som i medborgarförslagens anda hört
av sig och frågat oss politiker vad vi tänkt göra för att
förbättra badmöjligheterna
för husse, matte och hund.
Skyltarna med överkorsad
hund när vattnet glittrar
lockande och hunden ﬂämtar är avkylande för sommarglädjen.
Hunden Annie på Ekerö
vill här med mattes hjälp
dela med sig av några fem-

| tyck!

REPLIK

Med glädje kunde jag konstatera när jag senast passerade den skarpa svängen
från Svanhagen upp till
Mörby att väghållare föredömligt asfalterat den have-

rarde vägkanten. Nu kan
alla bilister åter passera traﬁksäkert. Skönt att skadan
åtgärdades ”innan olyckan
var framme”!
– Kör försikigt

Underhåll fastigheterna!
Tänk om Moderaterna, i
stället för att skryta om byggandet av en simhall och
nya centrum, såg till att
underhålla de fastigheter
som kommunen äger. Många
skolor, förskolor, olika
boenden för omsorg och hus
som hyrs ut är i bedrövligt
skick. Detta gäller både slott
och koja. Vi är många som är
oroliga för miljöer som både
blir hälsovådliga och förstör
kulturvärden. Rusta upp de
egna fastigheterna så förfallet
inte accelererar. Kortsiktiga

kosmetiska brandkårsutryckningar ger bara större
problem längre fram. Att
underhålla fastigheterna blir
förstås inget att annonsera
om och skapar heller inte den
glans som tillfaller politiker
som tar spadtag vid ett nytt
byggande eller klipper av
band vid invigningar. När får
vi se politiker som tar ansvar
för kommunens fastigheter?
– Mycket snack och lite
verkstad

Kulturpolitik på slagsida

– Kalle Tyras

NY MATTA?
Vi har i alla färger, former och material!
Vilken matta är din favorit? Hos oss kan du välja mellan
olika material, mönster och färger. Dessutom får du
mattan tillskuren precis som du vill! Rund, fyrkantig,
trekantig... Passa på nu när vi har 10 % rabatt på
alla heltäckningsmattor från Golvabia!
Välkommen in för idéer och inspiration!

C

Här ﬁnns

vi!

www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
Inspiration  Tips  Trender      Kunskap        Tips                
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Vilken förskola
eller skola kommer
att få FP:s valstuga?
Det beror på dig, dina skolkompisar och dina lärare.
Ge oss ett bra motiv till att ni behöver den. Den skola eller
förskola som vinner kan hämta den gratis veckan efter
valet i Ekerö Centrum!
Skicka en motivering till varför ni behöver valstugan
senast 18 september till:
Folkpartiet liberalerna
c/o Gunnar Pihl
Kungsbryggan 14
179 95 Svartsjö

Lycka till!
Radio Liberal 101,4 Mhz
klockan 17.00-18.00
Fram till valet: 7/9, 14/9, 21/9
därefter sänder vi tisdagar
varje jämn vecka!

www.folkpartiet.se/ekero

Ekerö
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Efterlängtad idrottsplats
och trädgårdsodling i fokus
50 ÅR SEDAN | För femtio
år sedan producerades en
stor mängd matvaror lokalt
på Mälaröarna. Bland annat
var trädgårdsodling en av
de stora näringsgrenarna,
likväl som omtyckta gurkinläggningar.
År 1960 har många mälaröbor sin inkomst från öarnas
odlingar och en stor del av
marken brukas för produktion av frukt och grönt. I en
stor inventering av odlingens omfattning tillfrågas
lokala odlare och Mälaröarnas Nyheter redovisar delar
av resultatet.
Av den totala produktionen av tidig potatis 1958
inom Stockholmsregionen
ansvarar Mälaröarna för 66,2
procent. Bara på Svartsjölandet och Ekerö är sammanlagt
6 989 ar potatisodlingar och
15 051 ar köksväxtsodling.
Försäljningsvärdet är 1,9 miljoner kronor på Färingsö och
1,8 miljoner kronor på Ekerö.
Det framgår även att trädgårdsodlarna på Mälaröarna
använder sig av sammanlagt
41 bilar, 49 traktorer, 105
jordfräsar, 35 motorhackor
och 12 motorsprutor. I drivmedel förbrukas 107 075 liter
bensin, 39 655 motorfotogen
och i växthusen används

284,7 ton koks, 216 ton kol,
558 kubikmeter ved och 1 352
kubikmeter eldningsolja.
Andra producenter
förädlar det som odlades
och i ett porträtt av Jan-Erik
Bergstrand, vd för Bergviks
produkter som bland annat
producerar den för tiden
oerhört populära ”Godings
saltgurka”, får läsaren ta del
av framgångsreceptet om än
inte själva gurkreceptet.
Bland annat använder företaget sig sommartid av österrikiska högskolestudenter
som arbetskraft. ”Muntra,
skojfriska, arbetsglada människor som liftar fram och
åter eller möjligen enar sig
om något gammalt utgånget
åk som våra raggare skulle
fnysa åt”.
För övrigt är jämställdheten inte lika långt kommen
som 2010 och en företagare
kan utan vidare välja kön på
sina anställda. I en ﬁnstilt
annons från ovan nämnda
företag kan man läsa: ”Vid
Godings konserver erhåller några kvinnliga arbetare
anställning”.
Lokalbakat bröd är dock
inte lika lätt att få tag i
sommartid. I en annan
annons framgår det att
”Ekeröbagar’n”, Träkvista

hembageri, håller semesterstängt ända till den 21
september.
Ett av de stora samtals-

ämnena under början av
hösten 1960 är annars den
efterlängtade idrottsplatsen vid Svanhagen. Ganska
exakt femtio år innan Skå IK
inviger sin nya konstgräsplan
2010 kan läsaren av Mälaröarnas Nyheter få veta att
invigningen av Svanhagens
idrottsplats endast ligger ett
år bort i tiden.
– Det ska bli ett nöje att så
småningom få släppa ut grabbarna på gräsmattan. Den nya
idrottsplatsen ska väl också
bidra till att intresset för idrott
ökas avsevärt och man räknar
bland annat med att ta upp
friidrott på programmet till
kommande säsonger, säger
Alvar Franzén, dåvarande
ordförande i Skå IK.
Största delen av idrottsplatsen är färdigställd redan
ett år före invigningen och
framförallt löparbanorna
ser inbjudande ut enligt
Mälaröarnas Nyheter. ”Alvar
leker med tanken på en
riktigt festlig invigning med
diverse löparkanoner som
agerande”.
LO BÄCKLINDER

NuUtförsäljning
ﬁnns Honda på Jungfrusund!
av
Nyförsäljning och auktoriserad service hos
demoex
motorer 2,3-50 hk
Stockholm Motor Yacht.
Nyförsäljning och auktoriserad service
Honda fyrtakts
utombordsmotorer
hos Stockholm
Motor Yacht. har utmärkt

bränsleekonomi och avancerad teknologi.

Honda fyrtakts utombordsmotorer har utmärkt bränsleekonomi
Som en extraoch
trygghet
harteknologi.
Honda 5 års garanti.
avancerad
Gäller privat bruk. www.honda.se
Som en extra trygghet
har Honda 5 års garanti.
Öppettider:
Gäller privat
bruk.
mån-fre:www.honda.se
10-18
lör-sön: 12-16
Öppettider: mån-fre:10-18 lör-sön: 12-16.Telefon: 560 340 20
Telefon: 08-560 340 20

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

b ld
EKERO

www.ekerobildbyra.se

Vi kör till och från
%VPERHE7OEZWXE&VSQQE¾]K
med fasta priser
2YOERHYmZIRFSOEJ}VFIWXmPPRMRKEV
över nätet www.ekerotaxi.se
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  SÄLJES
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  ÖNSKAS HYRA




Fönsterbänksskiva vit marmor 3 st. 15x120. 125 kr st.
Diskbänk rostfri 60x180, 2
kvar. 300 kr st. Kaffe-kvarn
olika modeller till samlare
säljes 200 kr st. Ekerö. 073975 69 56, 0708-58 39 48.
Liten ﬁn furusoffa. Längd
150 cm. Djup 48 cm. Pris:
500 kronor. 0708-16 16 90-

  KÖPES




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




Kvinnlig personär önskar arbete, tim- eller deltid. Mångkunnig. Ej städning, tfn-förs.
eller hundpromenader
Tel. 073-647 23 14.
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.

66-årig kvinna (fram till juli
2009 ekeröbo under 17 år),
rökfri, inga husdjur. Önskar
hyra liten lägenhet ev liten
stuga. Max. hyra 5000kr/
mån inkl värme. Liten
3-rumslägenhet i Hässelby
gård (hyra 4.726 kr/mån)
kan lämnas i byte. Ann-Eva
Hallqvist 08-38 86 54.
Kvinna 59 år önskar ﬂytta
tillbaka till barndomstrakter.
Önskar 2-3 rok, Lovön eller
Ekerö. Rök- och husdjursfri.
Tel: 0739-92 47 87.

  BORTSPRUNGEN




Den 30/5 rymde en honkatt
från Ekerö katthem på
Ekuddsv. Katten är inte
hemma i området. Katten är
skygg. Katten är svart med
vita tecken. Bröst, haka och
upp en bit i ansiktet är hon
vit. Mitt på hakan har hon
en svart ﬂäck.Ring Gunilla
0709-59 50 98.

  ÖVRIGT




Söker hundintresserad,
pålitlig gärna hundvan kille/
tjej minst 13 år att ibland
hjälpa till med två hundar.
Bl a promenader ge mat,
leka etc. Bet enl. ök. Bor på

• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Helgö nära busshlp. Mejla
och berätta lite om dig själv,
glöm inte skriva tel.nr.
regulus10@hotmail.com
Vi är en familj som skulle
behöva en extra-mormor
några dagar i veckan. Våra
två ﬂickor är 8 och 10 år
gamla. Du är trygg, tycker
om barn och delar våra värderingar respekt, glädje och
etik. Intresserad? Ring!
Lasse och Jessica
560 302 44.

  TACK




Ett stort tack till alla trevliga
och engagerade människor
som hjälpte oss att få loss
vår bil utanför Lidls parkering den 15/8. Det är underbart att så många tar sig tid
att hjälpa till.Stort tack!
/Fam Westlund i Saaben
Ännu ett år med en fantastisk fotbollsskola. Detta år
två veckor. Toppen! Tack
för alla glada och positiva
tränare, ett extra tack till
”Bröderna Linden” för deras
ständiga glimt i ögat till de
som så väl behöver det!
Tack! Hannes föräldrar.
Ps: Vi ses nästa år!

• 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.

Ekerö kommun bjuder in till
informationskväll om
HQVDPNRPPDQGHÁ\NWLQJEDUQ
Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i
uppdrag att teckna avtal för att kunna ta emot
HQVDPNRPPDQGHÀ\NWLQJEDUQ
(NHU|NRPPXQEMXGHUGlUI|ULQWLOOHQLQIRUPDWLRQVkväll för kommunens invånare om ensamkommande
À\NWLQJEDUQVDPWLQIRUPDWLRQRPYDGGHWLQQHElU
DWWWDHPRWHWWEDUQLVLQIDPLOM
Tid:
Plats:

VHSWHPEHUNO±
(NHE\KRYVVORWW

-RKDQ3HKUVVRQVRFLDOFKHIKlOVDUYlONRPPHQ
6WDIIDQ6WU|PElFN 0 VRFLDOQlPQGHQVRUGI|UDQGH
LQOHGHU5LFNDUG:DOGHQVWHGWVRFVHNUEHUlWWDURP
YDGGHWLQQHElUDWWYDUDIDPLOMHKHP
Kapten Krister Fahlstedt från Försvarsmakten har
WMlQVWJMRUWL$IJKDQLVWDQL0D]DUH6KDULIXQGHU
RFKNRPPHUDWWEHUlWWDRPVLQDXSSOHYHOVHUL
ODQGHWI|UDWWJHHQELOGDYYDGEDUQHQNRPPHULIUnQ
Välkommen!
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Årets andra derby oavgjort
FOTBOLL | Efter invigningen av Svanängens
konstgräsplan var det dags
för årets andra derby. Den
nyinsatta läktaren var full
och längs långsidan satt folk
på medhavda solstolar.

I strålande solsken spelades en jämn derbymatchen på SvanängensIP.

Foto: Stefan Eriksson

Skå visade på kvickhet och att
deras spel utvecklats ytterligare sedan vårens drabbning.
Dan Axelsson (Skå IK) ﬁck
ett friläge som Ekerös målvakt
räddade men tvingades till en
ojusthet i samma rörelse och

domaren dömde straff. Patrik
Nilsson Alm satte straffen i
målvaktens högra hörn och
Skå tog rättvist ledning med
1-0.
Efter straffen ﬁck Ekerö IK
mer att säga till om och Skå
sjönk i sina positioner.
Mot slutet av halvleken kom
kvitteringen. Som så många
gånger förr var det Jimmy
Suhr som gjorde målet efter ett
mycket vacker anfall. Det stod
1-1 i halvtid.
Därefter ﬁck Skå kanske

matchens läge. Efter att ha
kommit loss på kanten hittade
bollen snett-inått-bakåt till fri
Skå- spelare. Men av någon
anledning träffades ribban och
bollen studsade retligt nära
mållinjen.
Matchen slutar 1-1 och resultatet känns rättvist men givetvis kan man alltid diskutera
om det var straff för Skå IK eller om bollen som tog i ribban
faktiskt var inne.
STEFAN ERIKSSON

Lyckad hopptävling för Ekerös ekipage

Välbesökt åttonde upplaga av Birkabollen

HÄST | Kärsgatans ridsällskaps lokala tävling i hoppning hade cirka 100 starter
med både häst och ponny den
29 augusti.

FOTBOLL | Den åttonde
upplagan av Birkabollen
ägde rum näst sista helgen
i augusti på Svanängens
IP. Det var god uppslutning
både av spelande lag och
publik.

Det blev bra resultat för Ekerös
ekipage.
I hästhoppningen placerade
sig Mikaela Skoog, Kärsgatans
ridsällskap, på Shaquille på andra plats.
På ponnyhoppningen ﬁck
ekeröryttarna många ﬁna placeringar. I klassen 70 centimeter kom Soﬁa Bengtsson på
Bakkegaardens Marco, Rastaborgs ridklubb, på andra plats.
Joseﬁne Mellberg på Mint II,
Kärsgatans ridsällskap, kom
på femte plats. På 90 centime-

DET HÄNDER


Mikaela Skoog På Shaquille.

Foto: Kärsgatans ridsällskap

ter vann Linnea Schalander på
Abo från Kärsgatans Ridsällskap och Kajsa Lönnnroth på
Atlantic Commander, Rastaborgs ridklubb, kom på tredje
plats.
I sista klassen, 80 centi-

meter hoppning, vann Soﬁa
Bengtsson på Bakkegaardens
Marco, Rastaborgs ridsällskap
och från samma ridsällskap
kom Joseﬁne Mellberg på Mint
II på tredje plats.
EWA LINNROS

Trots regn på lördagen kom
mycket folk för att beskåda lagen med de yngre grupperna
00 och 01. På söndagen kom
något färre.
– Vi körde på sex planer
samtidigt. I och med att konstgräset var färdigt hade vi två
extra planer. Det gjorde också
att det blev en större publiksiffra, berättar Anders Nilsson
från Skå IK.
I gruppen ﬂickor 00 kom

Finalen mellan BP och Ängby avgjordes med straffar. Foto: Dara Ibrahim

Saltsjöbaden etta, Spånga IS:1
tvåa och Tullinge TP trea.
Pojkar 00 vanns av Boo
FF:4, på andra plats Boo FF:14
och tredje plats Älvsjö AIK-4.
Flickor 98 vanns av IF
Brommapojkarna, på andra

plats Ängby IF Grön och tredje
plats Ängby IF Vit. Pojkar 98
vanns av Arameisk/Syrianska
IF, på andra plats Brommapojkarna:6 och tredje plats Norrtulls SK.
EWA LINNROS

TILL DEN 19 SEPTEMBER

SPORT | Damer div 3A: 18 september kl 15 Svanängens IP: Skå IK-IFK Viksjö Damer div 4a: 7 september kl 20 Träkvistavallen: Skå DFF-Vallentuna BK Dam Herrar div 7D: 11 september kl 13 Söderby: Munsö IF- En
Bro Förmyckers IF 12 september kl 12 Adelsövallen: Adelsö IF-Tynnered FF  17 september kl 19:30 Träkvistavallen: Ekerö BoIS-Adelsö IF
Sportnyhet? Skicka kort text till: sporten@malaroarnasnyheter.se

LÄGET DEN 30 AUGUSTI

FOTBOLL
Damer div 4a

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

13 10
13 9
13 8
13 7
13 5
13 4
13 4
13 4
12 2
12 1

1
1
4
1
3
3
2
2
1
2

2
3
1
5
5
6
7
7
9
9

35 -15
59 -23
30 -19
35 -34
24 -29
31 -22
19 -19
31 -39
18 -47
10 -45

31
28
28
22
18
15
14
14
7
5

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

Herrar div 4M
11
12
12
10
11
11
11
11
11
10

8
7
5
6
5
4
5
3
1
1

2
3
6
1
3
3
0
2
0
0

1
2
1
3
3
4
6
6
10
9

41 -11
19 -14
24 -12
37 -18
26 -32
15 -15
19 -23
21 -28
14 -38
14 -39

26
24
21
19
18
15
15
11
3
3

Ängby IF
18 15
Ekerö IK
17 10
Djurgårdsb. FC
16 10
Skå IK
17 9
Mariebergs SK
18 7
Järla IF FK
18 7
FC Krukan
18 5
Boo FF
18 6
Vasasällskapet FK 16 5
Reymersholms IK 17 5

Herrar div 7D
1
5
1
2
4
4
5
2
3
3

2
2
5
6
7
7
8
10
8
9

53 -18
64 -26
34 -29
33 -24
33 -29
26 -27
27 -29
30 -43
32 -38
23 -29

46
35
31
29
25
25
20
20
18
18

Polonia Falcons FF 10
Ekerö BoIS
10
Apollon Solna FK 11
FC Kasam
10
Real Gonzo FC
11
En Bro Förm. IF 10
Adelsö IF
10
Munsö IF
9
Tynnered FF
9

9
9
9
4
4
3
2
1
1

1
1
0
1
1
0
0
2
0

0
0
2
5
6
7
8
6
8

39 - 8
37 - 7
48 -12
27 -26
21 -28
12 -32
16 -41
12 -32
10 -36

28
28
27
13
13
9
6
5
3

!LKOLÍS  !LKOTEST
Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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+DQGWYlWW3ROHULQJ

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Har datorn
blivit slö?

Virus i
datorn?

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

www.husmanhagberg.se

Ekerö Sommarstad
Stilfullt arkitektritat hus med ett mycket attraktivt läge , fantastisk vy mot söder över öppet fält , Ekerö kyrka och Mälaren.
Påkostat med gedigna materialval stilfullt anpassade till miljön. 285+40 kvm. 7 rum varav 4 sovrum. Underbara ljusinkast genom generöst
glasade burspråk. Genomgående golvvärme med termostat för varje rum. Bevattningssystem med sommarvatten till fint anlagd tomt om
1.944 kvm. Uteplatser runt huset med sten och trallbeläggning. Varmbonat garage med plats för två bilar plus verkstadsdel finns.
Barnvänligt område med närhet till en vacker natur och motion. Någonting utöver det vanliga. Ett drömboende att bo länge i......

Visas: Vänligen ring för information. Varmt välkommen på visning! Adress: Allévägen 24 Ekerö 08-560 304 22

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

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+H:EI:B7:G'%&%
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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

Grattispussar till vår
son Liam
Forssén 5
år 21/8. Vi
älskar dig!
Mamma,
pappa och
Jesper.

Grattis på
din 6-årsdag Edgar
den 13/8.
Grattar gör
mamma,
pappa och
storebror
André.

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

FÖLJ

VALRÖRELSEN
FRÅGA POLITIKERNA
på

  FÖDDA


alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Grattis Lova
på 6-årsdagen från
kusinerna
Stellan och
Elliot.

Stenhamra, avled den 12 juli
i en ålder av 93 år.



www.ekerobloggen.se

Den 26 juni
kom Chloes
lillasyster
Freja till
oss, 52 cm,
4000 g.
Välkommen
älskade tjej.
Ralph och
Sonia.

• Välkommen David!
Tobias bror.
Catarina Oddmark,
Jörgen Palsamäki.
22 juli 2010

• Eva Alice Sjöberg, Färentuna, avled den 1 augusti,
i en ålder av 93 år.

  DÖDA

• Bengt Erik Gustaf Olsson,
Ekerö, avled den 5 augusti
i en ålder av 81 år.





• Hulda Margareta Melin,

• 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

Grattis
Hannah
på 1-årsdagen från
mamma,
pappa och
storebröderna Felix
och Marcus.

Olof Hedenus 6 år!
Grattis Olof
på födelsedagen från
mamma,
pappa, Leo
och Albin.

Grattis
Hampus
Strate på
8-årsdagen
den 23/7
från mormor, morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

Grattis
Jonas
Lundqvist
på 17-årsdagen den
13/7 från
farmor, farfar, fastrar,
farbröder
och kusiner.

• Lars Rune Alfred Fungdal,
Ekerö, avled den 12 augusti
i en ålder av 77 år.

• Karin Hanna Margareta
Söderberg, Lovö, avled den
22 augusti i en ålder av 94 år.

• Gösta Lennart Åhlund,
Svartsjö, avled den 18 augusti
i en ålder av 68 år.

• Viktor Georg Lius, Stenhamra, avled den 25 augusti
i en ålder av 76 år.

• Ulla-Greta Swartling, Stenhamra, avled den 18 augusti
i en ålder av 62 år.

• Lennart Sune Sjöstrand,
Ekerö, avled den 26 augusti
i en ålder av 75 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

!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

JPS Transport
EKERÖ
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Bläckstråle eller laserskrivare?
VI VET
Ring

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!

SFÖ

Gösta Åhlund

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

www.klockarebolaget.se

O

Vår älskade

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

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

* 27 juni 1942
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Svartsjö 18 augusti 2010

10 juli 2010
gifte vi oss äntligen!
Åsa Engfors
och Leif Lindgren.
9LKHWHUQX*XVWDÀD
Tack för alla
gratulationer!

Vigsel har ägt rum
mellan Åsa Svensson,
Ekerö och Christer
Stålgren, Västerljung
den 26 juni på vårdkastberget, Västerljung.
Fotograf: Lina Nydahl

Närlunda Vägförening

GUNNEL
DAVID HELENA LINDA
med familjer
Syskon, släkt och vänner
En gång jag seglar i hamn
en gång är du i min famn.
En gång berättas min vän,
sagan om den, som kommer
igen.
En gång i drömmarnas land
vandrar vi två hand i hand.
En gång, min älskling,
kommer jag hem till dig.

>>ÀÊi`i>À>ÊÌÊÀ`>Ài

STÄMMA
torsdagen den 7 oktober 2010 kl. 19.00
i Tappströmsskolans matsal
ÌiÀÊÃ>ÊÛ>À>ÊÃÌÞÀiÃiÊÌ >`>ÊÃi>ÃÌÊÉÊ£äÊÕ`iÀÊ
>`ÀiÃÃÊ BÀÕ`>Ê6B}vÀi}]ÊÊ ÝÊ£ÇÇ]Ê£ÇnÊÓÎÊ iÀ°
-iÊ iÃ`>ÊÜÜÜ°>ÀÕ`>Û>}vÀi}°Ãi

Begravningen äger rum måndag
den 13 september kl 11.00
i Sånga kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i församlingssalen, Stenhamra.
Tacksam för svar till
Klockarebolagets Begravn.byrå
tel 08-268110 senast den 8/9.
Istället för blommor tänk på
Blodcancerfonden pg 900421-9.

Varmt tack för allt vänligt
deltagande i min sorg vid

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.

ADRESS

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

Kungörelse

Valnämndens
onsdagsräkning
äger rum i kommunhuset, sammanträdesrum Dialogen, onsdagen den 22
september 2010, med början kl 08.30.
Göran Löfgren
ordförande

Lennart
Grytsbergs
bortgång
Tack för blommor och gåvor
till Cancerfonden.
Särskilt tack för all omtanke
om mig i denna svåra stund.
Elisabet
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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
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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

45

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

46
AE Einarsson Byggnads AB

Vattenrening

UTillbyggnad
UOmbyggnad
UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

För offert:

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se
Boka Buss för:
Bröllop, konferens,
föreningsresor, idrottsresor
och företagsresor.
För offert:

36 61 45

www.adelsobuss.se
Tel 560 512 80

Ring så spikar vi!

ADELSÖ BUSS AB

www.aeeb.se

Ett rent bussbolag
med miljön i tanken!

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G+H:EI:B7:G'%&%

Skadegörelser och båtstölder
Nedan följer ett urval av de händelser
som engagerat Ekerö närpolis och
Södertörns brandförsvar under de
senaste två veckorna.
16 AUGUSTI | Gatubelysningen utmed
Björkuddsvägen, Ekerö utsätts för skadegörelse. Någon skjuter sönder i stort
sett alla lampor.
17 AUGUSTI | En husvagn blir stulen
från Bergviks industriområde.
18 AUGUSTI | En anmälan inkommer
till polisen om att det skett en stöld ur en
bostad på Bergsvägen, Ekerö.

Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR
Tel: 08-560 466 00 Mobil: 070-260 16 24
www.ekvt.se
Gardintyger OGardinstänger och skenor OLamellgardiner ORullgardiner
Sybehör OLampor OLampskärmar OGarn Omm

HÖSTnyheter

19 AUGUSTI | Befarad drunkning på
Ekerö. Brandförsvarets dykare genomsöker platsen men kan inte ﬁnna någonting.
 ;jj Ô[hjWb XjWh ij`bi \hd Munsö.
Dessa återﬁnns senare i närheten. Genom att spåra en av de stulna motorerna
hittas en bil med stöldgods. Två personer har även kunnat bindas till brotten i
samband med detta.
20 AUGUSTI | Anmälan om inbrott i ett
sjöhus i Skå inkommer till polisen.
 ;d l_bbW _ Stenhamra utsätts för skadegörelse genom stenkastning mot
fönster.
<hdÖlsta inkommer en anmälan om
att någon tycks ha övernattat olovligen i
en husvagn.

Ett stort antal gatlyktor utsattes för vandalisering under augusti månad.
Foto: Lasse Söderberg

22 AUGUSTI | <hiaj_bbijbZWlX_bia[h
på Tegeluddsvägen, Ekerö.
 ? Stenhamra utsätts ett antal valafﬁscher för skadegörelse. En bil observeras
när den lämnar platsen.

nycklar bland annat.

23 AUGUSTI | ?Stenhamra blir en moped stulen.
 F Vallviksvägen i Stenhamra upptäcks ett försök till inbrott i en villa.
;dijbZ_iWcXWdZc[Z[d^kil_id_d]
som ägt rum på Ekerö tidigare i augusti
anmäls till Ekerö närpolis.
?Ekerö centrum sker ett inbrott i en
bil.
Kh[dX_biecijhfWha[hWZfKärsön
stjäls värdehandlingar, mobiltelefon och

28 AUGUSTI | F Häggvägen, Ekerö
sker ett bilinbrott och bland annat blir
[d=FIijkb[d$
 ;d i_d][beboYaW ia[h f Ekerövägen
vid Drottningholms golfbana. En person förs till sjukhus.

FRÅGA POLISEN


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


Fråga: Varför ser inte polisen till att forsla bort alla bilar som är
dumpade runt omkring på Mälaröarna? Många gånger står de
även parkerade på parkeringsplatser så att vi övriga trafikanter inte får plats att parkera våra bilar.
”EN BILIST SOM UNDRAR”

RANSC

R

D

S

IK

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

RB

EN
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O
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T

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv
SFÖRBUN

Svar: Polisen får lov att besluta om flyttning av fordon som står
trafikfarligt eller om trafiken hindras. Det finns även några fler
tillfällen då fordon kan flyttas, till exempel om fordonet anses
vara ett fordonsvrak, fordon som ”lämnats” på en offentlig parkeringsplats, fordon som står på en plats med förbud att stanna
eller parkera och därigenom hindrar snöröjning till exempel.

29 AUGUSTI | Sundby skola utsätts för
skadegörelse när någon kastar sten på
fönster.
I_d][beboYaWl_ZSånga kyrka.

Ekerö kommun har inte någon kommunal parkeringsövervakning och inte heller någon delegation att utföra flyttning
av fordon. Detta innebär att polisen ska sköta denna uppgift.
Polisens prioritet gäller då de fordon som står trafikfarligt
eller på annat sätt hindrad trafiken. De fordon som står uppställda på parkeringsplatser utgör inte någon sådan direkt
fara eller hinder. Vid dessa tillfällen anser jag att kommunen
skulle kunna utföra flyttning av fordonen.
Jag för en diskussion med Ekerö kommun om att de ska
ansöka om denna delegation så att de kan utföra flyttning
av fordon.
TOMMY STIERNERLANTZ, närpolischef
Har du en fråga med lokal anknytning som du vill ställa till
polisen? Skicka den till fraga@malaroarnasnyheter.se

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

27 AUGUSTI | Ett bilinbrott sker på
Gustavavägen, Gustavalund. Stereo
och högtalare blir stulna.

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

Nu kan Ni även göra
förbeställningar via nätet!
Gå in på vår hemsida www.ekerotaxi.se

september kl 19, Träkvista
fritidsgård.
Öppet hus
Ekerö Ryttarförening ordnar
traditionsenligt öppet hus.
Gratis provridning med
mera. 18 september kl 10-15,
Skå Ridcenter.

FORTS FRÅN SIDAN 2
Teater
”En lektion i kärlek” med
Teater DeVill. Dans, musik, sång och teater i en
sprakande blandning.
För åldrarna 13-15 år. Fri
entré. 13 september och 16

Mörby-vandring
Mörby byalag ordnar kultur-

och naturhistorisk vandring
i Mörby på valdagen. Möjlighet att se runsten, gravhögar, backsippor och Pippis
klätterträd. 19 september kl
11-13, samling kl 11 vid runstenen på Årstidsvägen 22.
Äppeldag
Möjlighet att få tips om
beskärning, se på äppelutställning och få hjälp med

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

b ld

mälaröarna
motiv - miljöer

te
arbe
Vårt ens
d
-kun het
trygg

'BTBESFOPWFSJOHBSt5BLSFOPWFSJOHBSt6UCZHHOBEFS
5PUBMSFOPWFSJOHBSt1MÌUTMBHFSJ

www.ekerobildbyra.se

BYRA

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

PC Akuten



EKERO

sortbestämning. Ta med 5
exemplar av varje sort för
att underlätta bestämningen. 19 september kl 12-16,
Ekebyhov.

Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med ﬂera års erfarenhet

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

SMS:A 12463 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

Bäst
förberedd gör
bäst affär.
Läs om Läge+ på
sve nskfast.se

EKERÖ HELGÖ 3 rok, 61 kvm

 Ljust och fräscht  Viss sjöutsikt  Del i brygga  Möjligt permanentboende

SMS:A 13244 TILL 71122

SMS:A 90839 TILL 71122

PRIS 2 475 000 kr/bud. TOMT 2 173 kvm. Lummig sluttningstomt med gott om blommande buskar och fina gräsytor.. Västfararvägen 4.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-38 41 41.

EKERÖ CENTRUM 2 rok, 61 kvm

 Renoverat och fräscht  Nära centrum  Brf m bra ekonomi

 Lummig uteplats  Botteplan  Klk med fönster  Nära till allt

PRIS 2 200 000 kr/bud. AVGIFT 4 402 kr/månad Åkerstigen 129 A.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-38 41 41.

PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 4 590 kr/månad inkl värme, vatten, sophämtning, kabelt-tv, sophämtning, förråd
Tegelbruksvägen 5G. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708.384141.

SMS:A 12862 TILL 71122

EKERÖ BJÖRKUDDEN 4 rok, 111 kvm

FÄRINGSÖ MÖRBY stor plan villatomt

 Detaljplanerat område  Nära till bad och golfbana  Kommunalt V/A
PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 504 m² (friköpt). Årstidsvägen 5.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

th Kumlin,
Martin Larsson, Elizabe
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ta oss!
Välkommen att kontak
.
Torg , -  
Ekeröbutiken, Mälarö

SMS:A 93989 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

FÄRINGSÖ MÖRBY 3 rok ca 82 kvm

 Anno 1820  Sjöutsikt  Vacker uppvuxen trädgård  Endast ca 5 min bilväg från Ekerö C

Perfekt
läge inför
försäljningen.
Läs om Läge+ på
sve nskfast.se

SMS:A 13375 TILL 71122

SMS:A 11290 TILL 71122

PRIS 4 950 000 kr/bud. TOMT 6 494 kvm. Mörby Prästgård.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ BJÖRKUDDEN 3 rok, 78 kvm

 Nyrenoverad souterrängvåning  Sol hela dagen  Garage ingår

 Gavelläge i ett plan  Populärt område  Solig uteplats

PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 5 800 kr/månad Korslötsvägen 15. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 2 200 000 kr/bud. AVGIFT Ca 3 451kr/månad inkl garage i länga med förråd. Björkuddsvägen 56 A.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-38 41 41.

SMS:A 12182 TILL 71122

FÄRINGSÖ KORSLÖT 4 rok, 95,3 + 23 kvm

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok, 104,9 kvm

 Söderläge  Lantligt  Garage ingår  Perfekt för barnfamiljen
PRIS 395 000 kr/bud. AVGIFT 6 513 kr/månad Söderbacksvägen 37.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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

Fri värdering. Vi
bjuder på två
biobiljetter!
 får du
Kontaktar du oss före -även två
inte bara fri värdering, utan
lkommen
biobiljetter när vi träffas. Vä
  
att kontakta oss på tel -

