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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!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

Bilda AB utan revisor?!

Tel 560 230 70  
www.rastaholm.nu

JULBORD
Från 1:a advent. Lördagar och söndagar

Start lördag 27/11
Övrig tid på beställning. Boka nu! 

Bröllop, Festvåning, 
Företagsfester, Catering m.m.

SÄKER SEGER FÖR ALLIANSEN 
När valresultatet sammanställdes för Ekerö kommun stod det klart att Moderaterna behöll sina 18 mandat. 
Socialdemokraterna tappade två, Miljöpartiet erövrade ytterligare ett och Sverigedemokraterna fick ett 
mandat. | 10                              Foto: Ove Westerberg

Partierna 
uttalar sig 
om valet
Alliansen styr vidare i kommunen. Sverigedemo-
kraterna har fått en plats i kommunfullmäktige. 
Kommunpolitikernas kommentarer till detta 
och till valresultatet presenteras . | 12

RANKING AV SKOLKOMMUNER
Ekerö kommun har klättrat rejält i rankingen ”Sveri-
ges bästa skolkommun”. Inte en enda Stockholms-
kommun placerar sig dock bland landets 15 bästa 
och Ekerö kommun har fortfarande en bra bit kvar till 
toppen.  | 4

”Väl framme vid Ekerö centrum och efter 
19 km cykeltur tittar jag på klockan. Va! 55 
minuter. Cyklisten i trafiktävlingen som jag 
jämför mig med behövde bara 47 minuter. 
Han är alldeles för snabb för att jämföras 
med en framtida grupp som lämnar bilen 
hemma och tar cykeln till jobbet.”  | 28-29 
TYCK

MÅNGA NYA NYFÖRETAGARE
Ekerö kommun ligger på andra plats i landet när det 
gäller andelen nystartade företag. Under förra året 
startades 113 stycken. | 6

NY FÄLTSAMORDNARE
När Viggo Tolvgård nyligen tillträdde tjänsten som 
kommunens fältsamordnare var han efterlängtad av 
många.  Nu hoppas han på att kunna göra skillnad 
bland kommunens ungdomar. | 20

BOKHÖST 
Ett flertal märlaröbor har utkommit med böcker i 
genrer allt från deckare, hembygdshistoria till naturliv 
och mobilstrålning.  | 6, 23, 24, 25 
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Alla linsmärken!

Linsunder-
sökning

10:-

Linspriser som på 
nätet!

Kaffet är 
alltid på!

Hos oss får alla råd att se.

(Ord.pris 390:-)
Gäller vid köp av linser för 6 mån. kan ej 
komb. med andra erbjudanden eller 
rabatter t.o.m. 10/10-10.

10-årsjubileum!
Din Syn-kedjan 
fyller 10 år. Ta del 
av vårt toppen-
erbjudande!
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(Värde upp till 4185 kr)
Gäller vid köp av kompletta fullbehandlade 
glasögon tom 10/10-2010. Kan ej kombineras
            med andra erbjudanden.
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50%
på glasen

Hos oss får alla råd att se.

Din Syn-kedjan 
fyller 10 år. 
Ta del av 
vårt toppen-
erbjudande!

Linspriser som på 
nätet!

Kaffet är 
alltid på!

10-årsjubileum!

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
9-17 oktober: ”Skulptur och 
bild” – Maja-Lisa Alexan-
dersson, Eva Grytt och 
Gullbritt Karlsson. Lörda-
gar och söndagar kl 12-16, 
Ekebyhovs slottsgalleri.

Galleri Utkiken
Jubileumsutställning ”Mä-
laröbussarna 80 år”. Bilder, 
dokument, föremål och 
minnen från busstrafiken på 
Mälaröarna. Till och med 23 
oktober kl 10-14, Galleri Utki-
ken, biblioteket, Ekerö  C.

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

Utställning
Vävutställning i Munsö väv-
stuga, kaffe och servering. 
9 oktober kl 12.30-17, 10 
oktober kl 12.30-16, Husby 
skola.

EVENEMANG

Teckna manga
Sandra Johansson berät-
tar om mangateckning och 
lär ut att teckna manga. 
Medtag papper och penna. 
Måndagar 4-25 oktober, kl 
18-19.30, biblioteket, Ekerö 
C.

MOAB-café
I anslutning till utställningen 
”Mälaröbussarna 80 år!” an-
ordnas en caféträff där man 
kan berätta sitt eget minne 
och lyssna på andras om 
”De blå bussarna”. 5 oktober 
kl 19-21, Galleri Utkiken, 
bliblioteket, Ekerö C.

Anhörigdagarna
För fjärde året i rad upp-
märksammas nationella 
anhörigdagarna. Allan, 
Britta-Lena, Anita, Tord och 
Anders läser sina berät-
telser på Berättarcaféet 
”Sinnen väcker minnen”. Det 
bjuds på kaffe och hemba-
kat. Anmälan, begränsat 
antal platser. 6 och 7 okto-
ber kl 14, Stockbygården 
samt 13 och 14 oktober kl 14,  
Ekebyhovskyrkan.

Film
”De tre aporna”, regi: Nuri 
Bilge Ceylan, Turk/Ital/Fr. Är 
leken ”Tre apor” en lösning 
som fungerar i längden, 
”ingenting sett, ingenting 
hört, ingenting sagt”? Cey-
lan gör det motsatt i denna 
film: Ser, hör och säger allt. 
Medlemskort i Ekerö film-
studio berättigar till inträde 
till höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
7 oktober kl 19.30-21.20, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Bok- och filmklubb
För högstadieelever som 
gillar att läsa böcker, titta på 
film och prata om de lästa 

böckerna och de sedda 
filmerna. 7 oktober kl 18.30-
20, Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra.

Sagostunder
För alla från 3 år. 8 oktober 
kl 10-10.30, Ekerö bibliotek. 

Ekebyhovs slott
9 oktober kl 14: Folkmusik 
med  Ö-laget. 10 oktober kl 
14: Sånga kammarorkester 
spelar Mozarts 29:e sym-
foni under ledning av Björn 
Holtsberg. Kaféansvarig 
Sri Lanka faddrar. Kl 12- 16, 
Ekebyhovs slott.

Klädbytardag
9 oktober kl 11.30-14, Tapp-
strömsskolan.

Vandring
Friluftsfrämjandet gör en 
vandring efter stränderna 
på norra Lovön, en tur på 
ca 12 km. Medtag matsäck, 
stövlar eller grova skor 
rekommenderas. Fritt för 
medlem i Friluftsfrämjandet, 
övriga 30 kr. 10 oktober kl 
9, samling på stora parke-
ringen mitt emot Orangeriet 
vid Drottningholm för vidare 
samåkning med bilar. 

  Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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Specialvisning!

Med kvalitetsglas från Kaffet 
är alltid på!

 

Visning med Lacoste och Elle! 
Torsdagen den 7 oktober möter 
du modeexperten Thomas 
från Lacoste! Mingla med oss 
mellan kl 13-18.30.

JUST NU!

Ta även
del av våra 
kampanjer 
för dagen. 

Varmt 
välkomna!



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Fast pris Från 4 490 000 kr
Visas sön 10/10 14.00-15.00

Stor Visningshelg den 10 oktober 2010 i San-
dudden! Mellan kl 14.00-15.00 visas tomterna
och husleverantörer är på plats! Välkomna!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2245.

BEkerö Västra Sandudden

Utgångspris 4 200 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 175 kvm, biyta 23 kvm
Tomt 936 kvm trädgårdstomt
Adress: Mossvägen 13
Visas sön 3/10 12.30-13.30
och mån 4/10 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2281 till 72456
för beskrivning

Välskött, trevlig familjevilla om
totalt 198 kvm, högt o lugnt
belägen i barnvänligt omr. Kök
o v-rum i öppen fin planlösning
m braskamin. Stor härlig bal-
kong i soligt S-läge. Fyra bra
sovrum. Fräscha bad- o dusch-
rum samt bastu. Nära skolor,
dagis, buss, bad o fina ströv-
områden. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2281.

BEkerö Skärvik

Utgångspris 2 750 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 150 kvm, biyta 140 kvm
Tomt 2 250 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1935, ombyggt 1954
Adress: Nyckelbyvägen 12
Visas sön 3/10 13.00-14.00
och mån 4/10 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2457
till 72456 för beskrivning

Med ett renv. behov finns här
huset för den händige. Upp-
vuxen, lummig trädgård. Gång-
avst till skola och buss.
Planläggning pågår, när det blir
klart så kommer kommunalt VA
inom ca 1år. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2457.

BEkerö Nyckelby

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 3/10 14.15-15.15
och tis 5/10 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-1974 till 72456
för beskrivning

Högt belägen m fantastisk vy
över Jungfrusundsviken ligger
denna gedigna o representativa
villa från 2004 om totalt 273
kvm. Generösa sällskapsytor,
stora fönsterpartier o takhöjd
upp till 4,0 m. Stora terrasser m
sol hela dagen o underbar
kvällssol. 3-4 sovrum. Hiss o
bergvärme. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1974.

BEkerö Gällstaö

Utgångspris 1 350 000:-
Boyta 94 kvm, avgift 5.160:-/mån inkl vatten och
kabel-tv
Adress: Tomtbacksvägen -SÅLD!

Denna bostad är såld innan visning! Vi har många
kunder som letar i detta område. Vill ni veta mera,
ring oss gärna! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2436.

B 4:a Ekerö Brunna

Fast pris Från 4 490 000 kr
Byggår 2010/2011
Visas sön 3/10
Sms:a: FB 1071-2420 till 72456
för beskrivning

C4-Hus bygger tvåplanshus om
ca 170 kvm. Fantans väg.
Endast 3 st kvar! Visning sö 3/
10 kl 13.00-13.45
LB Hus bygger tvåplanshus om
153 kvm, Sanduddsvägen.
Endast 3 st kvar! Visning sö 3/
10 kl 13.45-14.15
Anebyhus bygger enplanshus
om 125 kvm, Åsbranten. Endast
2 st kvar! Visning sö 3/10 kl.
14.15-14.45Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2420.

BEkerö Västra Sandudden

Utgångspris 1 275 000:-
Boyta 89 kvm
Avgift 7.921:-/mån
Hiss: Ja.
Adress: Pråmvägen 4E, 2 tr
Sms:a: FB 1071-2471 till 72456
för beskrivning

Väldisponerad och trevlig
lägenhet i fint skick med pano-
ramavy över kanalen, från tre
rum. Rymligt kök med matplats
för 6-8 personer. Vardagsrum
med utgång till balkong i
söderläge! Tre rejäla sovrum,
varav ett med rymlig klädkam-
mare samt bad- och duschrum.
Centralt läge invid Ekerö
centrum. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2471.

B 4:a Ekerö Centrum

• Rådgivning varje år 
• Koll på pensionen 
• Telefonbanken 
• Internetbanken 

39 kr/mån
ord. pris 

50 kr/mån• e-kort och Verified by Visa 
• Kort och kredit 
• Mobilbanken 
• Snabbsaldo till mobilen 

• Värde papperstjänst Bas 
• Nyhetsbrev

Läs mer på swedbank.se/
nyckelkund
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Besöksadress: Herman Palms plan 4D www.svenskakyrkan.se/faringso 
Postadress: Box 7 179 03 Stenhamra Tel: 08-564 209 20 Fax: 08-564 209 30
Öppettider: måndag 10-12, 13-15, tisdag 13-15, onsdag-fredag 10-12

Gudstjänster
Söndag 10 oktober
Tacksägelsedagen
Herman Palmsalen kl. 11
Skördegudstjänst
Lars Brattgård, Färingsö Kyrkokör
Buffé efteråt och auktion

Söndag 17 oktober
20:e söndagen efter trefaldighet
Skå kyrka kl. 11
Högmässa
Kiki Brandell Svee

Verksamhet

Färingsö Barnkör
Måndagar kl. 16-16.30
Stenhamra församlingsgård

Tisdagar kl. 16-16.45
Färentuna församlingshem

Färingsö Kyrkokör
Tisdagar kl. 19.15-21.30
Stenhamra församlingsgård

Alla-kan-sjunga kören
Måndagar kl. 19-20.30
Stenhamra församlingsgård

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

Vi pratar om Jesu liv!
Måndagar kl. 11
Färentuna församlingshem
Kiki Brandell Svee, präst, leder oss i 
samtalen. Efteråt serveras soppa till 
självkostnadspris.

Öppna förskolan
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-12
Stenhamra församlingsgård
Kontakta Yvonne 08-564 209 33

Tisdagar och torsdagar kl. 9.30-12
Färentuna församlingshem
Kontakta Annika 08-560 432 93

Kyrkans Arbetsgrupp
Måndagar, udda veckor, kl. 19
Färentuna församlingshem
Kontakta Anna-Stina 08-560 450 98

Cittragruppen Rasparna
Måndagar kl. 19-21
Stenhamra församlingsgård
Kontakta Henry 08-560 446 55

Färingsö kyrkliga syförening
Onsdagar kl. 10-13, Sånga Kyrkskola
Kontakta Anita 08-560 431 22

Öppet hus med sopplunch kl. 12 
Måndagar
Färentuna församlingshem
Torsdagar
Stenhamra församlingsgård
Serveras till självkostnadspris.

Tacksägelsedagen är den söndag då vi får tacka Gud 
för skörden och för allt annat som vi får.

10 oktober kl 11 Herman Palmsalen Stenhamra församlingsgård. 

Skördegudstjänst och auktion!

LIDINGÖ

MANSKÖR

Efter gudstjänsten är det 
buffé och auktion.

Behållningen går till Svenska 
kyrkans internationella arbete 
- hela världen.

KOMMUNEN | Den 8 
september presentera-
des för nionde året i rad 
Lärarförbundets rankning 
Sveriges bästa skolkom-
mun. Ekerö kommun har 
klättrat hela 76 platser i 
rankingen.

Ekerö kommun placerar sig 
på plats 135, vilket är en för-
bättring från förra årets ran-
king då kommunen låg på 
plats 211.

Bästa skolkommun 2010 
blev Arvidsjaur. Inte en enda 
Stockholmskommun place-
rar sig bland landets 15 bästa. 
Mer än hälften av stock-
holmskommunerna åter-
finns på den undre halvan av 
rankningen och flera finns i 
bottenligan. Undersökning-
en visar på att detta i många 
fall beror på att många stock-
holmskommuner avsätter 
lägre resurser till skolan, 
vilket har resulterat i en låg 
lärartäthet med en låg andel 
utbildade lärare.

Ekerö kommun ligger nu 
på plats 12 bland Stockholms 
läns 26 kommuner vilket 
också är en förbättring.

– Detta berör framförallt 

meritvärden för i vilken mån 
eleverna i nian klarar målen. 
Vi blev glada över resultatet 
men vi har tittat mer på vilka 
förbättringsområden som 
finns kvar. Vi har en hög an-
del obehöriga lärare och det 
är viktigt att man kommer 
tillrätta med det, säger Ing-
Marie Karlsson, ordförande 
på lärarförbundets lokalav-
delning på Ekerö. 

Då så många kriterier rela-
terar till just betygen på ett 
eller annat sätt, är resultaten 
gällande betygsresultat och 
andelen behöriga till gymna-
sieprogrammen positiva och 
har betydelse för rankingen.

– När det handlar om re-
surser och lärartäthet, liksom 
om löner så bedömer jag att vi 
är representativa för jämför-
bara kommuner i länet, säger 
Mikael Caiman Larsson, chef 
för förskola och skola i Ekerö 
kommun.

Han tycker dessutom att 
samarbetet med de fackliga 
organisationerna sker i kon-
struktiv anda och med orga-
nisationens och verksamhe-
tens bästa i fokus och med 

utgångspunkt i gällande av-
tal. Detta påverkar eventuellt 
också rankingen säger han.

 – Parallellt med de nämnda 
kriterierna pågår flera kom-
mungemensamma utbild-
ningssatsningar, vilket even-
tuellt också avspeglas genom 
något av kriterierna.

Sammantaget tycker jag att 
det kraftigt förbättrade re-
sultatet är välmotiverat och 
jag tror att vi kommer att se 
ytterligare märkbara förbätt-
ringar de närmaste åren, sä-
ger Mikael Caiman Larsson.

Rankningen Bästa skolkom-
mun omfattar Sveriges samt-
liga 290 kommuner och är 
genomförd av Statisticon för 
Lärarförbundet. Den byg-
ger på statistik från SCB och 
Skolverket samt statistik ge-
mensamt framtagen av Lä-
rarnas samverkansråd och 
arbetsgivareorganisationen 
Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL.

                          EWA LINNROS

Placering för kommuner i 
Stockholms län (föregående 
år inom parentes):

Nacka 38   (57)
Lidingö 54 (56) 
Solna 56 (131) 
Danderyd 60 (105) 
Täby 62 (99) 
Vallentuna 70 (200) 
Stockholm 76 (84) 
Nykvarn 82 (143) 
Vaxholm 85 (193) 
Värmdö 105 (228) 
Sollentuna 131 (147) 
Ekerö 135 (211) 
Huddinge 146 (209) 
Tyresö 187 (157)
Salem 194 (87)
Sigtuna 198 (107)
Järfälla 206 (247)
Österåker 207 (243)
Upplands-B. 209 (197)
Sundbyberg 210 (254)
Upplands V. 248 (139)
Botkyrka 249 (247)
Haninge 259 (283)
Nynäshamn 277 (278)
Södertälje 279 (270)
Norrtälje 283 (289)

4 nyheter | 

Ekerö kommun avancerar  
i rankingen bästa skolkommun

FAKTA KRITERIER FÖR RANKNINGEN 

>>  resurser till undervisningen 

>>  utbildade lärare

>>  lärartäthet 

>>  friska lärare 

>>  lärarlöner

>>  kommunen som avtalspart

>>  andel barn i förskola 

>>  betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
 

>>  betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättning-  
          arna, SALSA (Skolverkets modellberäkningar)

>>  andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9

>>  andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till  
           SALSA 

>>  andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen   
           inom 4 år 

>>  andel elever som uppnår grundläggande behörig-  
           het för högskolestudier 

>>  övergång till högskolan 





6  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Ekerö 
kommun hamnar på 
andra plats i landet när 
Nyföretagarbarometern 
för första halvåret 2010 
är sammanställd. Hela 113 
nyregistrerade företag kan 
räknas i kommunen.

Efter en nedgång i nyregist-
reringarna har nu intresset 
för att starta eget ökat i hela 
landet. I Ekerö kommun har 
48,7 procent fler nya före-
tag registrerats under de två 
första kvartalen än under 
motsvarande period 2009. 

Av de 113 företagen är 69 
enskilda firmor, handels-
bolag och kommanditbolag 
och resterande 44 är aktie-
bolag. 

– Det här är väldigt roliga 
siffror som visar att företa-
gandet är på väg uppåt i kom-
munen. Jag får otroligt många 
samtal från människor som 
har spännande affärsidéer 
som de vill ha hjälp att kom-
ma vidare med, säger Stefan 
Pellén, Ekerö kommuns nä-
ringslivschef.

Totalt har 32 687 nya före-
tag registrerats i hela landet 

enligt Bolagsverkets statis-
tik, vilket utgör en ökning 
med 17,6 procent. Nykvarn 
är den kommun som toppar 
listan med 81 procents ök-
ning.

– Siffrorna för Ekerö kom-
mun visar en mycket intres-
sant bild och speglar den 
attitydförändring som vi 
har sett under senaste året. 
Efter lågkonjunkturens låga 
siffror vågar människor änt-
ligen satsa igen och det finns 
ett uppdämt behov av att 
starta företag, det märker jag 
dagligen i mitt arbete, säger 

Bo Öhlin, Nyföretagarcen-
trum på Ekerö.

Siffrorna tror han till viss del 
kan härledas till att kraven 
för att starta aktiebolag sänk-
tes tidigare i år och att många 

som tidigare har haft enskild 
firma eller handelsbolag har 
ombildat till aktiebolag istäl-
let.

– Men det finns ingen 
tvekan om att det har skett 
en stor ökning även av helt 
nystartade företag och då 
främst inom service, handel 
och hantverkssektorerna, sä-
ger Bo Öhlin.

Att Ekerö kommun ligger 
långt över riksgenomsnit-
tet tror han beror på många 
faktorer, förutom den för-
bättrade konjunkturen och 
ändrade regler kring aktiebo-

lagsbildning.
– Bland annat tror jag att 

näringslivschefen i kommu-
nen har gjort stor skillnad 
genom att förbättra före-
tagarnas attityd gentemot 
kommunen, säger han.

Hans eget uppdrag som 
går ut på att ge kostnadsfri 
rådgivning till den som pla-
nerar att start eget företag lär 
ju också ha gjort haft viss på-
verkan på resultatet.

LO BÄCKLINDER

Stor ökning av nyföretagande 

EKERÖ | Ekeröbon Jens 
Edgren kommer i dagarna 
ut med sin andra bok 
”Sales makeover” som 
handlar om säljstrategier 
och hur dessa kan öka 
säljeffektiviteten i ett 
företag.

Som uppföljning till sin 
tidigare bok ”Lösningsför-
säljning, framgång eller fi-
asko” kommer nu Jens Ed-
gren ut med ytterligare en 
bok som delvis har skapats 
med hjälp av medlemmar i 
nätverket ”Linkedin”.

Författaren har en lång 

bakgrund som ekonom 
och har arbetat med för-
säljningsutveckling sedan 
1989, i många både små och 
stora börsnoterade nord-
iska företag. Han har hållit 
i utbildningar för tusentals 
säljare och chefer i metoden 
”solution selling”.

Tre huvudfrågor besva-
ras i boken: Hur maxime-
rar man försäljningen över 
hela produktens livscykel? 
Vad avgör om ett bolag kan 
gå från teknikfokus till lös-
ningsfokus? Hur ska man 
skapa en lösningsdriven 
säljkultur och vad ska man 

inte göra?
– Under mer än 20 år har 

jag fått följa hur hundratals 
företag lyckats i deras strävan 
att lyckas bättre än sina kon-
kurrenter, att serva sina kun-
der och att nå sina mål, säger 
Jens Edgren.

Boken är fylld med exem-
pel från välkända svenska 
börsnoterade företag och 
teknikbolag och riktar sig 
till ledningsgrupper, för-
säljningschefer och studen-
ter.

LO BÄCKLINDER

Ekeröbo lär ut effektiva säljstrategier i ny bok

”Det här är väldigt 
roliga siffror som 
visar att företagan-
det är på väg uppåt 
i kommunen”

MÄLARÖARNA | Inom kort 
skickar Skatteverket ut blan-
ketter och information till 
ägarna av landets 342 000 
jordbruksfastigheter. 
Taxeringsvärdena höjs med 
i genomsnitt 25 procent 
jämfört med de nuvarande 
taxeringsvärdena som togs 
fram för tre år sedan. 

Höjningen kan komma som 
en överraskning för det stora 
antalet lantbrukare som finns 
på Mälaröarna.

– Försäljningspriserna för 
lantbruksfastigheter har sti-
git och höjningen på 25 pro-

cent speglar prisutvecklingen 
under åren 2007-2009. Den 
största ökningen ligger på 
skogsmark där den genom-
snittliga höjningen uppgår 
till 30 procent, säger Erik Ry-
delid, verksamhetsutvecklare 
på Skatteverket.

Lokalt kan avvikelserna 
vara väldigt stora och den 
enskilde fastighetsägaren 
kan inte med ledning av 
dessa siffror dra några slut-
satser om förändringen av 
taxeringsvärdet på den egna 
fastigheten. 

                     
                      

Jens Edgren delar med sig av sina 
kunskaper kring försäljningsut-
veckling i en nyutkommen bok

 Foto: Lars Nilsson

Lantbrukare får ny taxering

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

Ekerö Sandudden
Ett fantastiskt fint hus med härlig utsikt över Sandudden och Mälaren. Modern interiör med öppen plan-
lösning och tak öppet till nock. Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Extra separat tillbyggnad om
10 kvm, perfekt att inreda till kontor eller ett avskilt tonårsrum. Bra förråd samt carport och biluppställnings-
plats. Stor fin och mycket välanlagd hörntomt med stenlagda uteplatser och perfekt solläge.

*Boarea: 111 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 750 000 kr
*Tomt: 398 kvm HÃ¶rntomt

  Boarea: 111 kvm
Utgångspris: 3 750 000 kr
Tomt: 398 kvm Hörntomt

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

Ekerö Lundhagen
Ett av Ekerös bästa lägen har denna tidstypiska tegelvilla från 1976 med en totalyta på 182 kvm. Strålande
sjöutsikt och uppvuxen trädgård på lugn återvändsgata. Idag 5 rum och kök varav 3 sovrum. Stora ytor är
oinredda och resterande har renoveringsbehov. Här finns möjlighet att själv skapa sitt drömboende utifrån
sina egna behov. Ytterligare en byggnad på tomten om ca. 30 kvm även denna med renoveringsbehov.
Fastigheten är Ringmärkt vilket innebär bl. a besiktigad och försäkrad mot dolda fel!

*Boarea: 172 kvm, biarea 10 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 750 000 kr
*Tomt: 1 009 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 172 kvm, biarea 10 kvm
Utgångspris: 3 750 000 kr
Tomt: 1 009 kvm plan trädgårdstomt

Erik Engströms Väg 17
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Lundhagen
Underbart läge och stor härlig tomt endast ett stenkast från Mälaren och Lundhagsbadet. Mycket charmigt
hus byggt 1946, tillbyggt 1975. Övre plan med kök, vardagsrum med öppen spis, fint matrum, två sovrum
och nytt fräsch duschrum.  Inrett souterräng plan med stort renoveringsbehov. Fastigheten är Ringmärkt vilket
bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 88 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 650 000 kr
*Tomt: 1 506 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 88 kvm
Utgångspris: 3 650 000 kr
Tomt: 1 506 kvm plan trädgårdstomt

Hagens Backe 4
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väsby
Modern arkitektritad familjevilla byggd 2006/07 med mycket centralt läge. Fyra bra sovrum, två bad-/
duschrum och två allrum, varav det ena med en takhöjd på 7.5 m. Entréplanet har nio utgångar till
trädäck som löper runt hela villan. Balkong med em/kvällssol. Fint modernt kök, murad öppenspis
och öppen planlösning i stora delar av villan. Besiktigad.

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

  Boarea: 192 kvm
Utgångspris: 4 650 000 kr
Tomt: 739 kvm plan trädgårdstomt

Väsbyvägen 9B
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Onsdag 6/10
Ekebyhovskyrkan kl 19.00 
MÄSSA, Ralph Sjöholm

Lördag 9/10
Ekerö kyrka kl 18.00
GOSPELKONSERT – Ekerö Gospel 
med gäster, Daniel Stenbaek, piano

Söndag 10/10
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
EKEBYHOVSMÄSSA,  
Jonas Gräslund

Ekerö kyrka  kl 11.00
GUDSTJÄNST MED SMÅ & STORA 
Pernilla Hammarström,  
Barnkörerna, under ledning av 
Helena Hansson, Marie Björnvad 

Ekerö kyrka kl 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST  
Ralph Sjöholm,  
Beryl Kornhill, Lektorerna, 
Ekerö kyrkokör, 
dirigent: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00 
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST PÅ 
TACKSÄGELSEDAGEN,  
Elin Rundh Dapo,  
Lovö kyrkas kör, dirigent: Leif Asp 
Kyrkkaffe i Klockargården

Munsö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST MED 
SKÖRDETEMA 
Svän Fogelqvist,  
Barnkören under ledning av  
Carina Einarson

Onsdag 13/10
Munsö kyrka kl 13.00
MÄSSA, Svän Fogelqvist

Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Christer Kivi

Söndag 17/10
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
GOSPELMÄSSA 
Pernilla Hammarström, Ekerö  
Gospel, Daniel Stenbaek, piano

Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA 
Ralph Sjöholm

Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA 
Christer Kivi

Adelsö Hembygdsgård kl 18.00
MUSIKCAFÉ 
Svän Fogelqvist, Carina Einarson

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

9/10 Bilden av mej själv 
 Intervju, Cajsa Tengblad

16/10 Världens barn

Nu står Adelsö kyrka på tur ...
Nu är Adelsö kyrka tagen ur 
bruk för en tid. Inventarier 
är bortplockade och arbetet 
med att rengöra och restau-
rera kyrkan har börjat. Så här 
beskriver projektgruppen det 
arbete som ska genomföras:

Nu har Adelsö kyrka stängts 
för en sedan länge behövd 
renovering och rengöring. 
Den senaste genomfördes i sin 
helhet 1953. Om allt går efter 
planerna kommer kyrkan att 
öppnas igen i mitten av mars 
2011.

Församlingen och pastoratet 
har fått statliga stöd  (1 160 
000:-) i form av Kyrkobygg-
nadsbidrag och Kyrkoantikva-
risk ersättning för att genom-
föra arbetet. Det täcker ca 60 
% av kostnaderna.

En projektgrupp av tjänste-
män och förtroendevalda har 
utsett att leda arbetet.

Till vår hjälp har vi som pro-
jektledare Ingemar Sundberg 
med lång erfarenhet av liknande 
arbeten och slottsarkitekt Erik 
Langlet, som också arbetat 
med Ekerö kyrkas renovering. 
Hantverkare/företag med speci-
alkompetens anlitas för de olika 
uppgifterna.

Gruppen vill med hjälp av 
vår projektledare, konservator 
och hantverkare: 

Rengöra kyrkans väggar 
och tak
Modernisera  den elek-

triska installationen
Göra kyrkans entré mer 
välkomnande 
Förbättra ljud- musik- och 
högtalarsystem
Förbättra ljussättningen i 
både kor och långhus
Göra en kontroll av even-
tuella fuktskador
Se över målningen och 
stengolvet i allmänhet

Göra brandskyddskontroll
Självklart görs dessa ingrepp 
så diskret och tilltalande som 
möjligt

Eftersom vår kyrka är gammal 
får inte ändring/modernisering 
göras utan medgivande av 
myndighet. Arbetena  kräver 
godkännande av Länsstyrelsen 
och sker i nära samarbete med 

Föredrag och samtal

Torsdag 7/10
Klockargården kl 12.30
ÖPPET HUS – SOPPLUNCH 
”Kolonisterna på hjortronmyrarna” 
Lilian Montmar, författare

Ekebyhovskyrkan kl 19.00
FÖRELÄSNING 
Hur får jag ihop bilden av mig själv?  
Föreläsare: Cajsa Tengblad

Torsdag 14/10
Ekerö Hembygdsgård kl 13.30
ÖPPET HUS – TORSDAGSTRÄFF 
Utställning om de vita båtarna i Mälaren och  
skärgården och om Träkvista by 
Lennart Rydberg och Birgitta Berglund

Lördag 16/10
Klockargården kl 10.00-15.00
VILA OCH VÄXA –visdom via kroppen 
Kristina Bomansson, Lena Burman Holmgren 
Anmälan: tel 08-560 387 29 senast

Söndag 18/10
Ekebyhovskyrkan kl 18.00
CAFÉ SUMO - för de stora frågorna 
Religionfobi – är vi rädda för religion? Kolumnist  
Johan Hakelius, pastor Samuel Klintefelt och musiker

Länsmuséet som tillsynsmyn-
dighet och antikvarisk kon-
trollant.

Planer att
se över kryptan, den yttre be-
lysningen, fönstren och entrén 
till kyrkan.

För projektgruppen för Adelsö 
kyrkas inre renovering
Solveig Magnusson

Här packar Tina Augustsson, Eeva Axe och Henrik Mattsson en av kyrkans ljuskronor för förvaring.

Nu får Adelsö Hembygdsgård fungera som kyrkolokal – första gudstjänsten var söndagen den 26/9.

Nu samlar vi till Världens Barn
10-15 oktober har SVT temavecka om 
Världens barn med stor TV-gala den 15 
oktober.
Den 16 oktober har föreningarna här på 
Ekerö insamlingsdag med bössinsamlare 
vid olika knutpunkter och i en del områ-
den dörrknackning. De insamlade peng-
arna går till många hjälporganisationers 

projekt. För Svenska kyrkans del bl.a. renovering av skollokaler 
och hjälp till yrkesutbildning i krigsdrabbade Liberia.

  MUSIK 
  i våra kyrkor
Lördag 9/10
Ekerö kyrka kl 18.00 GOSPELKONSERT – Ekerö Gospel, solo/dir: Hanna 
Ekstedt, Malcolm Chambers, bas: Magnus Ahlgren, piano: Daniel Stenbaek

Söndag 10/10 
Ekerö kyrka kl 16.00 MUSIKGUDSTJÄNST – Ralph Sjöholm, Beryl Korn-
hill, Lektorerna, Ekerö kyrkokör, dirigent: Kerstin Baldwin

Söndag 17/10
Adelsö Hembygdsgård kl 18.00  MUSIKCAFÉ – Svän Fogelqvist, 
Carina Einarson   Vi sjunger psalmer, umgås, fikar



Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan) 
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
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Ekerö Träkvista
1-plans atriumhus med eget garage och extra tomtyta. Fin insynsskyddad gård med stor altan i soligt sydväst
läge. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Delvis ombyggt så att man har fått fyra bra sovrum.
Nyrenoverade sovrum med parkettgolv, fräscha nyrenoverade bad- och duschrum. Mycket omtyckt och
efterfrågat område.

*Boarea: 111 kvm
*UtgÃ¥ngspris:  2 995 000 kr
*Tomt: 287 kvm AtriumgÃ¥rd

  Boarea: 111 kvm
Utgångspris:  2 995 000 kr
Tomt: 287 kvm Atriumgård

Hummelvretsvägen 12
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Enplans atriumhus med insynsskyddad lummig trädgård och stort altandäck i sydväst. Öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum. Tre bra sovrum varav det ett med egen klädkammare och litet arbetsrum i direkt
anslutning. Två badrum. Tvättstuga och invändigt förråd/klk. Stort uteförråd om 11 kvm. Garage i länga.

*Boarea: 111 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 700 000 kr
*Tomt: 239 kvm AtriumgÃ¥rd
  

Bollgränd 2
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Boarea: 111 kvm
Utgångspris: 2 700 000 kr
Tomt: 239 kvm Atriumgård

Färingsö Boda
I lantlig idyll i liten "by" i Färentuna på Färingsö ligger denna  trevlig villa om 5 rok + bra förvaringsutrymmen
i källarplan. Visst moderniseringsbehov pga ålder. Värmepanna -05. Nytt avlopp -02. Kök renoverat -06.
Härlig gammeldags trädgårdstomt om 3.439 kvm. Lada/uthus. Pool, balkong, veranda + stor altan.
Gångavstånd till buss och nära till Färentuna skola och förskola. Besiktigad.

*Boarea: 120 kvm, biarea 80 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 750 000 kr
*Tomt: 3 439 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 120 kvm, biarea 80 kvm
Utgångspris: 2 750 000 kr
Tomt: 3 439 kvm trädgårdstomt

Ilända Gårds Väg 8
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Skå
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. Fastigheten har ett mycket bra läge på södra Färingsö endast ca 20 min från Brommaplan.
Barnvänligt!

*Boarea: 152 kvm, biarea 100 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 725 000 kr
*Tomt: 1 391 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 152 kvm, biarea 100 kvm
Utgångspris: 3 725 000 kr
Tomt: 1 391 kvm trädgårdstomt

Solsidan Skå-Berga 13
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

Färingsö Hillersjönäs
Stor härlig naturtomt med sjönära läge. Timmerhus om ca 135 kvm innehållande 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. Säljes
tillsammans eller var för sig.

*Boarea: 135 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 650 000 kr
*Tomt: 3 880 kvm naturtomt

  Boarea: 135 kvm
Utgångspris: 1 650 000 kr
Tomt: 3 880 kvm naturtomt

Granatvägen 9
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Ricksättra
Underbar plats. 1-plans vinterbonat fritidshus med ett högt vackert läge på insynsskyddad trädgård/
naturtomt om 3.191 kvm. En rofylld plats med sol hela dagen! Sjöglimt och vacker vy. Huset har bebotts
permanent under flera år. 3 rok samt duschrum med mulltoa. Fint gästhus om 2 rum samt ny friggebod.
5 minuters promenad till badplats med strand och båtbrygga. Fina strövområden i vacker natur.

*Boarea: 61 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 695 000 kr
*Tomt: 3 191 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 61 kvm
Utgångspris: 1 695 000 kr
Tomt: 3 191 kvm natur/trädgårdstomt

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

Färingsö Vendeludd
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.

*UtgÃ¥ngspris: 1 095 000 kr
*Tomt: 2 040 kvm
Natur/skogstomt

  Utgångspris: 1 095 000 kr
Tomt: 2 040 kvm
Natur/skogstomt

Granuddsstigen 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Plan fin trädgårdstomt i natursköna Älvnäs. Här kan du bygga dig och din familj ett drömboende.
Detaljplanen medger ett 1-plans hus med inredningsbar vind. Huvudbyggnaden får inte uppta en större areal
än 200 kvm och uthus/garage inte större areal är 45 kvm. Anslutningsavg för vatten, avlopp o el tillkommer.

*UtgÃ¥ngspris: 2 100 000 kr
*Tomt: 965 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  Utgångspris: 2 100 000 kr

Tomt: 965 kvm plan trädgårdstomt

Sidensvansvägen 13 B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Boda
Plan obebyggd trädgårdstomt om 2.031 kvm belägen i mysigt litet lantligt villaområde med bykänsla.
Fastigheten bildades 1994 och inga bygglov, förhandsbesked eller dyligt finns idag gällande. Möjlighet
till avloppsanslutning till befintlig markbädd från 2002, enligt servitutsavtal mellan 3 fastigheter. Nära
till buss, Färentuna skola och förskola.

*UtgÃ¥ngspris: 825 000 kr
*Tomt: 2 031 kvm
Plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Ilända Gårds Väg 4
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Utgångspris: 825 000 kr
Tomt: 2 031 kvm
Plan trädgårdstomt

Färingsö Mörby
Sjönära trädgård/bergstomt om 1.755 kvm i detaljplanerat område med byggrätt för villa, garage/uthus,
kommunalt vatten och avlopp i gatan, anslutningsavgift 100.500 kr. Idag är fastigheten bebyggd med
fritidshus från 1954, 4 rum och kök + källare med wc/bad, totalrenoveringsbehov/rivning. Huset har
bebotts permanent de senaste åren.

*Boarea: 49 kvm, biarea 46 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 475 000 kr
*Tomt: 1 755 kvm trÃ¤dgÃ¥rd/bergstomt

  Boarea: 49 kvm, biarea 46 kvm
Utgångspris: 1 475 000 kr
Tomt: 1 755 kvm trädgård/bergstomt

Brittsommarvägen 3
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

2:a Ekerö Träkvista
Charmigt enplans gavel brf-radhus om 2 rok med inredd vind om ca 20 kvm golvyta (2 rum). Bra skick
med ljus färgsättning. Luftvärmepump. Härliga uteplatser och charmig innergård. Två förråd och eget
garage i länga. Gångavstånd till bl.a affär, buss, bad och fina strövområden.

*Boarea: 60 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 495 000 kr
*Avgift: 4 213 kr inkl.VA, kabel-tv och garage

  Boarea: 60 kvm
Utgångspris: 1 495 000 kr
Avgift: 4 213 kr inkl.VA, kabel-tv och garage

Brittgårdsvägen 54
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

4:a Ekerö Centrum
Fin lägenhet med "radhus-känsla" invid Tappströmskanalen. Stort kök med utgång till insynsskyddad altan i
söderläge. Vardagsrum med balkong mot gården. Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Genomgående
bra skick med klinker- eller parkettgolv i alla rum. Centralt och bra läge med gångavstånd till det mesta. 

*Boarea: 89 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 350 000 kr
*Avgift: 7 845 kr inkl vÃ¤rme och vatten

  Boarea: 89 kvm
Utgångspris: 1 350 000 kr
Avgift: 7 845 kr inkl värme och vatten

Pråmvägen 2F
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



10  nyheter | BtA6Gy6GC6H�CN=:I:G���)�D@ID7:G�'%&%

KOMMUNEN | Moderaterna 
vann kommunfullmäk-
tigevalet på Ekerö och 
sitter kvar som största 
parti med sina 18 man-
dat. Socialdemokraterna 
tappade två mandat 
och Miljöpartiet eröv-
rade ytterligare ett. 
Sverigedemokraterna tog 
också ett mandat.

Valdeltagandet i kommunen 
gick upp med 0,7 procenten-
heter när mälaröborna gick 
till val den 19 september. 
Sammanlagt avlade 88,03 
procent eller 16 235 av de 
18 433 röstberättigade kom-
munmedborgare sina röster 
i kommunfullmäktigevalet. 
Av dem hamnade 43,4 pro-
cent hos Moderaterna vilket 
var en uppgång med 1,46 
procentenheter jämfört med 
2006. 

Socialdemokraterna gick 
däremot ner med 2,55 pro-
centenheter och hamnade 
på 12,5 procent och tappade 
därmed två mandat i kom-
munfullmäktige till förmån 
för Miljöpartiet och Sveri-
gedemokraterna. 

Sverigedemokraterna er-
övrar därmed på nytt en plats 
i kommunfullmäktige. Förra 
gången var vid valet 1994. 
Den gången blev platsen så 
småningom tom på grund av 
interna motsättningar i par-
tiet. Sverigedemokraterna 
hade sitt största stöd i kom-
munfullmäktigevalet i Skå 
där 3,61 procent la sin röst på 
dem. Lägst andel röster fick 
de i södra Träkvista med en-
dast 1,09 procent. 

Miljöpartiet var kom-
munfullmäktigevalets stora 

vinnare och gick upp med 
1,73 procentenheter och 
hamnade på 9,69 procent. 
En stor del av dessa röster, 
32,33 procent, las på Lovö 
där både Moderaterna och 
Centern tappade väljare med 
5,2 respektive 4,4 procent-
enheter. Detta kan antas ha 
med motståndet mot Förbi-
fart Stockholm att göra.

Ö-partiet gick upp med 
0,09 procentenheter totalt 
och hamnade därmed på 
10,36 procent. Sitt starkaste 
fäste har de på Adelsö där 
21,89 procent valde att lägga 
sin röst på det lokala partiet.

Fördelat på de 16 valdistrik-
ten var kommunens högsta 
valdeltagande i södra Träkvis-
ta. Där röstade 92,66 procent. 
Adelsö däremot hade lägst 
valdeltagandet i kommunen 
med 77,83 procent.

Sveriges pensionärers in-
tresseparti tappade alla de 11 
röster de fick i kommunfull-
mäktigevalet 2006. 

I riksdagsvalet visade mä-
laröborna något större sym-
patier med Moderaterna än 
förra valet. Ökningen från 
2006 var 2,44 procenten-
heter och hamnade på 47,12 
procent. Folkpartiet och So-
cialdemokraterna tappade 
dock röster. FP gick ner med 
0,97 procentenheter och 
hamnade på 9,35 procents 
väljare på Mälaröarna.  

Socialdemokraterna gick 
ner med 3,87 procentenheter 
och hamnade på 13,23 pro-
cent. Sverigedemokraterna 
hade 3,37 procents röster till 
riksdagsvalet i Ekerö kom-
mun, vilket var en ökning 
med 1,94 procentenheter 

från 2006.
Fördelat på valdistrikt hade 

södra Träkvista störst andel 
moderata väljare med 56,18 
procent. Lägsta siffran fanns 
i Ekebyhov där endast 37,92 
procent röstade på Modera-
terna. Där var istället andelen 
socialdemokratiska väljare 
störst med 20,33 procent.

Störst andel personer som 
röstade på Sverigedemokra-
terna i riksdagsvalet åter-
fanns på Munsö, Skå och 
Adelsö där 5,25, 5,09 respek-
tive 4,77 procent la sin röst 
på Sverigedemokraterna. 
Lägst andel väljare hade de i 
södra Träkvista med endast 
1,76 procent.

Bland de mindre och mer 
udda partierna återfinns 
bland annat 104 av mälarö-
bornas rikdsdagsröster på 
Piratpartiet. 68 personer rös-
tade på Feministiskt initiativ 
och 3 på Frihetspartiet. Klas-
siska liberala partiet och Sve-
riges kommunistiska parti 
fick vardera 2 röster och Eu-
ropeiska arbetarpartiet och 
Landsbygdsdemokraterna 
fick 1 röst var.

I valet till landstingsfull-
mäktige fick Moderaterna 
ett uppsving med 3,9 pro-
centenheter enligt valnatts-
statistiken och fick därmed 
47,2 procent av rösterna. 
Även Miljöpartiets och Sve-
rigedemokraternas röstsiff-
ror gick upp med 1,6 res-
pektive 1 procentenheter. 
Socialdemokraterna stod för 
den största tillbakagången 
med 2,5 procentenheter och 
hamnade på 17,4 procent.

LO BÄCKLINDER

Röstfördelning kommunfullmäktigevalet

Mandatfördelning kommunfullmäktige 
PARTIBETECKNING

2010 18 2 4 2 4 5 1 1 4 0

2006 18 2 4 2 3 7 1 0 4 0

Övriga

PARTI Blanka Ogiltiga Valdelt

Adelsö 27,6 8,8 3,8 13,5 8,0 12,2 2,1 2,1 21,9 0,6 0,6 77,8

Ekerö 1, 

Ekerö C, 

Gällstaö

41,0 3,9 17,8 3,3 10,4 11,0 2,0 2,3 8,3 0,1 1,2 0,1 79,4

Ekerö 2, 

Ekebyhov

37,2 4,9 12,1 2,7 11,0 19,0 2,6 2,5 7,9 0,9 0,2 83,7

Ekerö 3, 

Träkvista Ö 

43,6 5,4 11,2 3,0 9,9 15,0 1,8 1,7 8,4 0,9 0,1 91,1

Ekerö 4,

Träkvista S

57,7 5,7 10,4 3,9 7,5 9,0 0,9 1,1 3,8 0,1 0,8 92,7

Ekerö 5, 

Tappström

49,1 4,6 13,1 4,5 6,1 11,7 1,9 1,3 7,7 0,8 0,1 89,1

Ekerö 6, 

Träkvista V

49,1 6,0 12,0 4,2 7,0 11,9 1,4 2,4 5,8 0,2 0,7 86,3

Ekerö 7, 

Sundby, Helgö

51,8 6,6 8,1 3,4 10,0 9,4 1,2 1,7 7,6 0,2 1,0 0,4 82,8

Färingsö 1, 

Färingsö N

41,6 4,0 9,0 3,2 6,6 12,6 1,6 2,6 18,6 0,2 1,1 83,1

Färingsö 2, 

Färentuna, 

Hilleshög

36,2 3,6 8,5 3,8 8,8 11,9 3,6 1,7 22,0 0,1 0,2 0,1 83,3

Färingsö 3, 

Svartsjö, 

Sånga

39,4 4,9 7,9 4,0 7,4 14,5 2,2 2,5 17,0 0,2 1,1 86,4

Färingsö 4, 

Stenhamra

37,4 6,9 9,9 3,0 6,4 15,0 2,4 3,4 15,4 0,2 0,6 85,3

Färingsö 5, 

Skå 

41,8 3,7 6,2 5,3 12,5 13,3 2,8 3,6 10,7 0,4 0,1 87,0

Lovö 32,0 4,9 8,7 6,0 32,3 7,3 1,9 2,8 4,0 0,2 83,8

Munsö 47,8 3,5 6,4 7,7 8,8 13,0 1,5 3,3 8, 2 1,1 82,0

Ekerö 43,4 5,2 10,2 4,2 9,7 12,5 2,1 2,2 10,4 0,1 0,8 0,1 88, 1

Övriga

Mälaröbornas röster i riksdagsvalet
PARTIBETECKNING

Antal procent 2010 47,1 7,1 9,4 7,3 8,2 13,2 3,2 3,4 1,2

Antal procent 2006 44,7 7,4 10,3 7,0 6,6 17,1 3,3 1,4 2,2

Övriga

Mälaröbornas röster i landstingsvalet
PARTIBETECKNING

Antal procent 2010 47,2 6,2 10,4 4,6 8,4 17,4 3,1 2,4 0,5

Antal procent 2006 43,3 7,0 11,5 5,5 6,9 19,8 3,4 1,4 1,3

Övriga

Alliansen 
sitter säkert 

På Tappströmsskolan möttes kommunmedborgarna under valdagen av en massiv mur av partiföreträdare 
som delade ut valsedlar.           Foto: Ove Westerberg

Valresultat kommunfullmäktigevalet
PARTIBETECKNING

Procentsats 43,4 5,2 10,2 4,2 9,7 12,5 2,1 2,2 10,4 0,1

Förändring i %-enheter fr fg val +1,5 -0,2 -0,1 -1,5 +1,7 -2,6 +0,3 +1,0 +0,1 -0,1

Övriga



www.husmanhagberg.se

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

Ekerö Lundhagen
Härlig sjöutsikt från såväl grönskande södervänd tomt som från ljus och vacker sällskapsyta. Välhållet, trivsamt och mycket
yteffektivt. 124+124 kvm, 4-5 sovrum, stort allrum samt ungdomsavdelning i källare. Bergvärme ger låga driftskostnader. Ogenerade
uteplatser med sol från morgon till kväll. 594 kvm lättskött tomt med fruktträd och blommor. Eftersökt läge, några stenkast från Mälarens
strandpromenad med bad och båtliv. Nära skola, dagis. samt buss. Varmt välkomna på visning!

Utgångspris: 3.995.000 kr    Visas: Sön 10/10 12.30-13.30 & mån 11/10 18.30-19.00
Adress: Oa-Vägen 5  Ekerö 08-560 304 22  

Ekerö  Gräsåker
Välplanerat radhus i två plan plus källare  beläget i populära barnvänliga Gräsåker, centralt på Ekerö. Genomgående ett
fint skick och ett trevligt insynsskyddat läge i området. 116+58 kvm. Mycket välplanerat med 3-4 sovrum. Baksida med trädäck i syd
med många soltimmar. Mycket barnvänligt område omgivet av en vacker natur och med kort gångavstånd till skola/dagis samt buss.
Utgångspris: 2.750.000 kr  Visas: Vänligen ring för information.
Adress: Gräsåkersvägen 11D  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Gällstaö
Stilsäkert arkitektritat radhus med sjöglimt från kök och balkong. Nyskickskänsla, byggt 2005. Smakfullt inrett och med ett
fint ljusinsläpp från stora fönsterpartier samt takfönster. Påkostade materialval. Välplanerat med genomgående stora rum och två
badrum. 129 kvm. Fin altan på baksidan med ett tilltalande söderläge. Två uteplatser mot lugn barnvänlig innergård. Fint beläget på
populära Gällstaö invid Mälaren och med närhet till naturen. Barnfamiljens dröm!
Utgångspris: 3.695.000 kr  Visas: Vänligen ring för information.  Adress: Gällsta Bygränd 8  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Väsby
Välplanerat radhus med ett av områdets bästa lägen. Två bra uteplatser med sol från morgon till kväll där baksidan i vetter mot
allmänning. Smakfullt inrett och i bra skick. 125 kvm. 4 sovrum. Tilltalande omgivning med närhet till skola/dagis, buss, vacker natur
och en skyddad lugn miljö som gör det perfekt för barnfamiljen.
Utgångspris: 2.395.000 kr  Visas: Sön 10/10  14.00-15.00 & mån 11/10 19.15-19.45  
Adress: Linvägen 46  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Sommarstad
Stilfullt arkitektritat hus med ett mycket attraktivt läge i Ekerö Sommarstad. En fantastisk vy mot söder över öppet fält till
Ekerö kyrka och Mälaren intill. 285+40 kvm. Genomgående påkostade och smakfulla materialval. Vackra trägolv och bedårande
ljusinsläpp genom spröjsade fönster med fin utsikt. Uteplatser med sol från morgon till kväll. Fint anlagd tomt om 1.944 kvm.
Fristående dubbelgarage. Barnvänligt område med närhet till en vacker natur och motion. Ett drömboende att längta hem till...........
Utgångspris: 6.900.000 kr  Visas: Sön 10/10. Vänligen ring för information. Adress: Allévägen 24  Ekerö  08-560 304 22  
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KOMMUNEN | Det blir allt-
så fortsatt borgerligt styre 
i kommunen. ”Samarbetet 
inom alliansen är utmärkt”, 
säger kommunstyrelsens 
ordförande Peter Carpelan 
(M). ”Vi måste erkänna 
fakta, analysera och 
tänka framåt”, säger Lars 
Holmström (S) om social-
demokraternas  resultat 
i kommunalvalet där de 
tappat två mandat. Ett av 
dessa två mandat gick till 
Sverigedemokraterna som 
nu har en plats i kommun-
fullmäktige. Nedan uttalar 
sig partierna i kommun-
fullmäktige om hur de ser 
på detta och kommenterar 
resultatet i kommunalvalet.

I kommunalvalet ökade mo-
deraterna inom samtliga di-
strikt förutom Lovö, där de 
tappat röster.

Peter Carpelan, kommunsty-
relsens ordförande, hur ser ni 
på valresultatet?

– Vi moderater har sökt 
väljarnas stöd för vår politik 
och kan nu konstatera att vi 
har fått förnyat och ökat för-
troende. Det är vi glada och 
stolta över men vi vill mer. 

– Vi har störst förtroende 
av alla partier i samtliga val-
kretsar utom på Lovö. Sanno-
likt beror detta på vårt ställ-
ningstagande för Förbifart 
Stockholm, som uppenbarli-
gen inte delas av en stor del av 
lovöborna. 

– En annan reflektion man 
kan ha är över proportionali-
teten i valsystemet. Det har 
konstaterats märkligheter på 
riksplanet och på samma sätt 
här på Ekerö. 

– Med tanke på att mode-
raterna gick framåt ganska 
kraftigt med cirka 780 röster 
borde det rimligen ha blivit 
ännu större utdelning i man-
dat räknat. Men rättvisan i 
systemet fungerar inte riktigt 
om det blir många partier. 

Kommer samarbetet med al-
liansen att fortsätta som tidi-
gare?

– Vi har ett utmärkt sam-
arbete inom alliansen och 
kommer att fortsätta med det 
för att driva den politik som 
vi gått till val på. 

Vad blir huvudlinjerna för den 
kommande mandatperioden?

– Bland annat ska vi arbeta 
för en breddning av Ekerövä-
gen, pendelbåtar och att bli 
bland de tio bästa skolkom-
munerna.

Sverigedemokraterna har fått 
ett mandat och i och med det 
en plats i kommunfullmäk-
tige. Hur ställer ni er till det?

– Eftersom alliansen har 
en så stor majoritet så kom-
mer Sverigedemokraternas 
enda mandat inte att betyda 
så mycket. Men det ska bli 
intressant att se hur de kom-
mer att agera i kommunfull-
mäktige.   

Centerpartiet tappade 1,5 
procentenheter från förra 
kommunalvalet i kommu-
nen. 

Kjell-Erik Börjesson, ordfö-
rande i Mälaröcentern, hur 
ser ni på  valresultatet i kom-
munen?

– Mälaröcentern kommer 
att analysera valresultatet 
som gett partiet framgångar 
i riksdagsvalet men som ger 
ett minskat stöd i landstings- 
och kommunvalet.

– I en kommun som Ekerö 
där allianspartierna är över-
ens om huvuddragen i poli-
tiken kan det vara svårt för 
mindre partier att profilera 
sig och väljarna har svårt att 
se vad respektive parti har 
betytt för kommunens ut-
veckling.  

– Mälaröcentern kommer 
att fortsätta samarbetet med 
övriga allianspartier och fort-
sätta arbetet med de företag-
samma och gröna frågorna. 
Inte minst utnyttjande av 
våra vattenvägar, mer när-
producerad mat i skolor och 
äldreboende samt förändrad 
upphandlingspolicy för mer 
lokal upphandling.

Hur ser ni på att sverigede-
mokraterna har fått en plats i 
fullmäktige?

– Det var med bestörtning 
som vi kunde konstatera att 
Ekerö kommun ännu en gång 
fått in en representant från 
ett främlingsfientligt parti i 
kommunfullmäktige. Tack 
vare att alliansens partier har 
en fortsatt stark majoritet så 
garanterar det att Sverigede-
mokraterna inte kommer att 
få något inflytande på kom-
munpolitiken.

Folkpartiet liberalerna mins-
kade med endast 0,1 procent-
enheter från kommunalvalet 
2006. 

Lars Eric Billter, hur ser ni på 
valresultatet?

– Det är alltid svårare att 
få förnyat mandat i reger-
ingsställning, där man ofta 
tvingas ta ansvar för svåra 
men nödvändiga beslut. Val-
resultatet är därför glädjande 
både på riks- och lokalplanet.

– Alliansen har fått ett 
starkt förnyat förtroende. I 
kommunvalet bibehåller al-
liansen 26 av 41 mandat. I 
nästan alla kommuner har 
de mindre allianspartierna 
tappat medan moderaterna 
stärkts. Trenden är densam-
ma i Ekerö, förutom för Folk-
partiet som minskar mycket 
marginellt med -0,1 procent. 
– Det som glädjer oss mest 
är att Folkpartiet är det enda 
parti i alliansen som har fått 
fler röster i kommunvalet än 
i riksdagsvalet. Detta tolkar 
vi som att ekeröborna upp-
skattar vårt liberala politiska 
arbete. 

– Oppositionen är mer 
splittrad än tidigare. Den 
röd-gröna alliansen förlorar 
mandat samtidigt som det 
största oppositionpartiet gör 
sitt sämsta val. Vid sidan står 
ett isolerat ö-parti och en en-
sam sverigedemokrat. Nu har 
vi möjlighet att göra vårt fina 
Ekerö ännu bättre med en 
stark liberal profil.

Kristdemokraterna gick om 
Centerpartiet i kommunal-
valet och behåller sina två 
mandat. 

Vad är er kommentar till det 
slutliga valresultatet i kom-
munalvalet, Sivert Åkerljung?

– Alla partier har självfallet 
som målsättning att få ökat 
väljarstöd och trots att vi fick 
några fler röster i kommun-
valet än 2006 så backar vi nå-
gon tiondel. 

– Vi är ändå nöjda eftersom 
vi kristdemokrater fortsatt 
kommer att vara med och 
ha regeringsmakten i både 
kommun, landsting och Sve-
riges riksdag tillsammans 
med alliansen. Vårt parti har 

gått tillbaka i 24 av 26 stock-
holmskommuner så därför är 
vi ändå rätt nöjda med att ha 
hållit ställningarna från 2006 
på Ekerö. 

– Vi är ju även numera det 
tredje största allianspartiet i 
kommunen eftersom vi pas-
serat våra allianskamrater 
Centerpartiet. 

– Vi tycker dock att det 
är beklagligt att vi fått in ett 
främlingsfientligt parti både 
i Sveriges riksdag och i kom-
munen. Detta parti har rös-
tats in i demokratiska val av 
drygt 300 mälaröbor, men vi 
kristdemokrater med vår vär-
deorienterade grundsyn och 
människosyn kommer inte 
att på något vis samarbeta 
med detta parti i Ekerö kom-
munfullmäktige.

Socialdemokraterna mins-
kade med 2,6 procent  och 
har tappat två mandat. 

Lars Holmström, hur ser ni på 
valresultatet?

– Socialdemokraterna gjor-
de efter en lång och intensiv 
valrörelse ett något sämre val 
än tidigare. Detta trots att vi 
hade ett stort antal medlem-
mar som kämpade för ett 
rödare Ekerö. Vi har tillsam-
mans träffat och samtalat 
med ett stort antal medbor-
gare och föreningar genom 
dörrknackning, torgmöten 
och telefonsamtal. Under 
dessa möten har vi inhäm-
tat värdefull information 
och underlag för kommande 
mandatperiod. 

– Nu ska vi blicka framåt 
för trots det magra valresul-
tatet, är Socialdemokraterna 
fortfarande Ekerös största 
oppositionsparti och vi kom-
mer under nästa mandat-
period förvalta våra väljares 
förtroende och vara en stark 
opposition. 

– Resultatet av årets val 
innebär att vi måste erkänna 
fakta, analysera och tänka 
framåt. 

Ett av de mandat ni förlorade 
gick till Sverigedemokraterna, 
hur ställer ni er till det?

– Tyvärr kan vi konstatera 
att Sverigedemokraterna tog 
ett mandat i Ekerö. Vi soci-
aldemokrater kommer aldrig 
under några omständigheter 
samarbeta med Sverigede-
mokraterna.

Miljöpartiet ökade med 1,7 
procentenheter och har fått 
ytterligare ett mandat. 

Lena Holst, vad är er kom-
mentar till valresultatet?

– Alltfler mälaröbor vill ha 
grön politik på Mälaröarna.  
Vi är glada och tacksamma 
över det.  Vi är också fulla av 
kraft och entusiasm inför att 
bidra med mer hållbart ny-
tänkande med förslag och 
frågor i ekeröpolitiken. Vi vill 
ge fler smakprov på en grö-
nare kommun. Sommarens 
Bondens marknad har varit 
en mycket bra början.  

– Vi vill medverka till en 
varsam utbyggnad av kom-
munen och en kollektivtrafik 
som är så bekväm och snabb 
att fler bilar står kvar hemma. 
Vi gläder oss åt att övriga par-
tier nu håller med om att bå-
ten till stan snarast ska i sjön. 
Vi vill ha fler och behöriga 
lärare i våra skolor. 

– Vi vill att Mälaröarna ska 
bli ett centrum för ekologisk 
odling och att närodlat och 
ekologiskt används i kommu-
nens kök.  Att hitta lösningar 
för att ta hand om hushålls-
avfall som kan rötas till bio-
gas tycker vi står högt upp på 
agendan. 

Hur ser ni på att Sverigede-
mokraterna har fått en plats i 
fullmäktige?

– Vi är förundrade och 
besvikna över att de främ-
lingsfientliga rösterna räckte 
till ett mandat här på Mälar-
öarna. Miljöpartiet fortsätter 
jobba för ett öppet lokalsam-
hälle. 

Ö-partiet som var förra valets 
nykomlingar, ökade något. 

Ylva Forslid, hur ser ni på 
årets valresultat?

– En försiktig uppgång ger 
oss också en indikation om 
att vi är på rätt väg. Det blir 
fyra nya år i opposition och 
vi kommer att kämpa vidare 
med våra frågor om bland 
annat demokrati, skola, vård 
och omsorg. 

Hur ser ni på att Sverigede-
mokraterna har fått en plats i 
fullmäktige?

– Demokrati kräver öppen-
het och mod att lyssna till 
allas åsikter. Vi är inte rädda 
för att ta fighten med det nya 
partiet i fullmäktige. Dock är 
det beklagligt att Sverigede-
mokraterna fått fäste runt om 
i landet och även här i Ekerö.   

Vänsterpartiet har ökat med 
0,2 procentenheter i kom-
munalvalet sedan 2006. 

Gina Rosales, vad är er kom-
mentar till valresultatet i 
kommunen?

–  För Vänsterpartiet har 
det slutliga valresultat i kom-
munen varit glädjande. Vi 
fick fortsatt förtroende från 
våra medborgare. Vi lovar 
att försätta att vara aktiva 
och driva de frågor som står 
oss nära som är skola, vård, 
barn- och äldreomsorg och 
ungdomsfrågor bland annat.

 
Hur ser ni på att Sverigede-
mokraterna har fått en plats i 
fullmäktige?

– Visst är det trist att Sve-
rigedemokraterna kom in i 
kommunfullmäktige men 
vi får inte glömma att det är 
så demokratin fungerar. Alla 
har rätt att yttra sig. Låt oss 
lyssna på vad de har att säga. 
Det är bättre att ta debatten i 
det politiska forumet än vid 
köksbordet. 

– Jag hoppas att alla partier 
inser att debatten om integra-
tion måste tas på allvar och 
besvaras med respekt och 
saklighet. Att debattera om 
integration är viktigt. Inte om 
migration som Sverigedemo-
kraterna vill  föra fram i de-
batten.

Sverigedemokraterna fick 
alltså ett mandat. 

Lars Bredler är representant 
för Sverigedemokraterna på 
Ekerö: 

– Sverigedemokraternas 
kommentar till att vi lyckats 
ta ett mandat i kommunfull-
mäktige är att vi hela tiden ser 
ett ökat stöd för vår politik.

– Eftersom vi är nya i kom-
munpolitiken på Ekerö vill vi 
vara med och lyssna och delta 
i diskussionen. Vi hoppas då 
på en vidare utveckling av 
Ekerös framtid. 

                         

                            

                            EWA LINNROS

Alliansen fortsätter att styra i Ekerö kommun. På bilden från vänster Sivert Åkerljung (KD), Solveig Brunstedt (C), Peter Carpelan (M) och Jan-Eric 
Billter (FP).                                                                                                        Foto: Ewa Linnros

Kommunpolitikernas syn på valet



…att du nu kan köpa  receptfria läkemedel hos oss.

Coop Konsum 
Stenhamra och 
Kungsberga är 
ombud för: 

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:

(I Kungsberga endast lotter)

Värdeavier

Färsk 
KRONFÅGEL

14)=K

ITALIEN MILKO

Medlemspris

49)=K

BILLIGARE 

FÖR 

MEDLEMMAR!

Medlemspris

24)=K

BILLIGARE 

FÖR 

MEDLEMMAR!

TINGSRYD

Medlemspris

59)=K
BILLIGARE 

FÖR

MEDLEMMAR!

SVERIGE 

Soppa
KNORR

35k
2 för

FÖR VARJE UTVALD COOP ÄNGLAMARKPRODUKT 
DU KÖPER SKÄNKER COOP 50 ÖRE TILL VÄRLDENS BARN

på utvalda Coop Änglamark 

ekologiska varor hela veckan 

för alla medlemmar!
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Tack!
Det har varit en spännande och  
intensiv valrörelse.  
 
Vi har uppnått vårt bästa valresultat 
någonsin! 
 
Vi vill tacka alla väljare som gett oss 
förtroende för en ny mandatperiod.  
 
Nu ska vi fortsätta vår vision om att 
Ekerö kommun ska vara en bra plats 
för medborgare och näringsliv att  
trivas i, både nu och långt in i  
framtiden.  
 
Det är med glädje vi tar oss an det  
förtroende ni väljare gett oss!

Med vänliga hälsningar

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.

BOAREA: 240 KVM BIAREA: 80 KVM ANTAL RUM: 10 ROK BYGGÅR: 1977 TOMTAREA: 1 312 KVM

ADRESS: SKÄLUDDSVÄGEN 2 KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600 SMS:A S 473913 TILL 72456

EKERÖ NÄRLUNDA - GLITTRANDE VY, GENERÖSA YTOR, BÅTPLATS

SÅLDSÅLD

Välkommen till ett mycket trevligt hem! Solig altan med vymot vattnet. Stora fönsterpartier i tre
väderstreck ger fint ljusinsläpp och känsla av rymd. Två helkaklade badrum. Omtyckt och
barnvänligt område med badplats, lekplatser och grönytor. Dagis och skolor i närområdet.
Fantastisk natur med bad och båtliv. Två isolerade förråd. Garageplats.

ANTAL RUM: 4 ROK ADRESS: PARKTERRASSEN 12 KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600 SMS:A S 382460 TILL 72456

EKERÖ GÄLLSTAÖ - BARNVÄNLIGT GAVELKEDJEHUS MED SJÖVY

SÅLDSÅLD

BROMMA 08-807600, BROMMAPLAN 403
VÄLLINGBY CITY 08-386200, ÅNGERMANNAGATAN 138WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

TRÄKVISTA | 21 september 
startades en kafégrupp 
på Träkvista fritidsgård. 
Arbetet med gruppen sker 
med den så kallade OCN-
metoden (open college 
network) som bas där det 
informella lärandet är cen-
tralt.

OCN startade i England på 
80-talet då en stor skara 
människor stod utan arbete 
och utan formella kompe-
tenser. Syftet var att skapa 
nya lösningar och erkänna 
kompetens utanför det tradi-
tionella utbildningssystemet 
och värdera och betygsätta 
dessa.

– Vi är först i Sverige inom 
fritidssektorn med att an-
vända denna metod, berättar 
Delle Dellgren som är fri-
tidsledare på Träkvista ung-
domsgård.

Ungdomarna kommer att 
sköta allt arbete med kaféet 
och får betyg för sitt lärande. 

– Jag har utformat en ar-
betsbok som grund. I den 
finns olika bedömningskri-
terier för vad de ska kunna 
för att få OCN-poäng. Bland 
annat är det kundbemötan-
de, kassaarbete, köksteknisk 
kunskap, hygien och miljö-
arbete. När en ungdom är fär-
dig med sin arbetsbok ger jag 

som handledare en signatur, 
berättar Delle Dellgren.

I England är det varje år 

mellan 700000-800000 
som tjänar ihop OCN-poäng 
varje år, poäng som sedan 

hjälper dem i arbetssituatio-
ner men även för att söka in 
på engelska universitet.

I Sverige har det inte kom-
mit så långt men högskolan i 
Halmstad har börjat använda 

sig av OCN-poäng vid intag-
ning.

Cafégruppsprojektet ska 
fortlöpa under ett års tid.

– Det kan bana väg för 
många andra arrangemang på 
ungdomsgården. Det behö-
ver inte vara ett café och även 
om man inte är ute efter be-
tyg, är det väldigt skönt att få 
en bekräftelse på sitt lärande. 
Det är oerhört stärkande, sä-
ger Delle Dellgren.

I kafégruppen ingår tio 
ungdomar. Var och en kom-
mer att stå i kaféet en gång i 
veckan. Clara Wilhelmsson 
som går i nian i Tappströns-
skolan är en av ungdomarna.

– Det här är jätteroligt. Jag 
tycker att det är bra att det är 
ungdomar som får beställa in 
saker och vara med och be-
stämma. Första kvällen sålde 
vi för cirka 300 kronor  och 
det var bara smågodis, säger 
Clara Wilhelmsson.

Hon kan också tänka sig att 
jobba inom området nu när 
hon har fått prova på hur det 
är.

Stenhamra fritisgård har 
också startat en ocn-kafé-
grupp.

Stenhamra fritisgård har 
också startat en ocn-kafé-
grupp.

             EWA LINNROS
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Första kvällen för kafégruppen på Träkvista fritidsgård gick bra. På bilden ses tre av de tio ungdomar som ingår i projektet.Från vänster Sandra 
Magnusson, Clara Wilhelmsson och Oliver Kindblom.                         Foto: Delle Dellgren

Informellt lärande på gården



4:a Färingsö - Stenhamra 
UTGÅNGSPRIS: 1 595 000 kr
AVGIFT: 5 312 kr/mån + värme
BOAREA: 96 kvm
ADRESS: Blåsbacksvägen 63

MÄKLARENS BESKRIVNING: Äntligen! Fyran med bästa läget i bästa
br-föreningen på Färingsö. Nymålad och fräsch. Två helkaklade badrum, 
stort ljust kök med nylackade luckor, matplats för 4-6 personer. Nya golv och 
innerdörrar, ljust vardagsrum och tre bra sovrum. Trevlig uteplats med kvällssol. 
Garage och separat förråd.

Mäklarhuset Ekerö  

2 912

Är du nöjd med din bank?

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

Färingsö - Jäsängen 
UTGÅNGSPRIS: 1 600 000 kr
BOAREA: 72 kvm, biarea 39 kvm
TOMT: 2 760 kvm
ADRESS: Furuvägen 17

MÄKLARENS BESKRIVNING: 
Charmigt hus med lantligt läge på lummig insynsskyddad tomt 
gränsande mot allmänning. Tre rum och kök, separat hus med 
vedeldad bastu, äldre förrådsbyggnad. Modernt kök, braskamin 
och vedspis. Lugnt område nära strövområden.

BESIKTIGAD

Förverkliga dina drömmar!
Fem fina, byggklara tomter på Färingsö 
PRISLÄGEN: 895 000 – 1 400 000 kr

ADRESS: Björkviksvägen 61 ..........................1 776 kvm

ADRESS: Knosterstigen 18A, 18B, 18C ......... 1 000 kvm

ADRESS: Stenstigen 6A ..................................1 074 kvm

Färingsö - Bredlöt 
UTGÅNGSPRIS: 3 195 000 kr
BOAREA: 156 kvm, biarea 20 kvm
TOMT: 2 661 kvm
ADRESS: Bredlötsvägen 5

MÄKLARENS BESKRIVNING: Trevlig 1,5 plansvilla med garage. Stor plan tomt. 
Fem bra sovrum, allrum och vardagsrum. Stor plan tomt om 2 661 kvm. Mycket 
låga driftkostnader. Närhet till bad, buss, Svartsjö slott samt den planerade nya 
färjeförbindelsen till Hässelby.

Färingsö - Skillinge 
UTGÅNGSPRIS: 5 950 000 kr
BOAREA: 160 kvm, biarea 80 kvm 
TOMT: 9 338 kvm
ADRESS: Bromma Gårds Väg 1

MÄKLARENS BESKRIVNING: Tillfälle! Mycket välskött och rymlig 
souterrängvilla med ett fantastiskt läge. Högt belägen och 
insynsskyddad tomt om 9 338 kvm med bergskaraktär och gräsytor. 
Välplanerat hus om totalt 240 kvm med fina sällskapsutrymmen 
och hög standard. Både byggnader och tomt är mycket välskötta, 
välordnade och genomtänkta. Härligt soldäck med bästa läge för 
sol hela dagen. Dubbelgarage. Möjlighet till hästhållning med egen 
ridbana och möjlighet att arrendera hagmark. Avskilt lantligt belägen 
men ändå nära till Stenhamra Centrum.



Bakom en rymningssäker grind 
på Tuttaudd, Färingsö döljer 
sig en fascinerande värld. Här 
samsas både friska och skadade, 
vilda och tama djur om utrym-
met och över alla vakar Eva 
Kierkegaard.

Solen skiner hemma hos den ny-
blivna pensionären Eva Kierke-
gaard. Här på Viltjouren finns tid 
och plats för återhämtning för både 
skadade och i viss mån övergivna 
djur. Ett ansenligt antal friska djur 
har även sitt hem på gården. 

Flera av de röda uthusen ger plats 
åt fåglar, kaniner, igelkottar och 
ekorrar som råkat illa ut. Några tup-
par spankulerar omkring och sätter 
man sig tillrätta har man strax en 
kelig katt i knät. Här och var på den 
lummiga tomten skymtar också 
burar fram där lurviga varelser åter-
hämtar sina krafter. Dessutom finns 
här ett ansenligt antal djur som är 
Evas egna och som kommit till hen-
ne på olika villovägar.

– Det började redan när jag var li-
ten och samlade fjärilslarver i burkar. 
Det gick bra tills mamma hittade 
dem och upptäckte att det var skade-
insekter som jag hade samlat in och 
fött upp, berättar Eva med ett skratt.

Därefter har det rullat på med 
många egna djur genom åren och 
så småningom startades Viltjouren 
1995. Allt arbetet som Eva och de 
övriga volontärerna i föreningen 
lägger ner är helt ideellt och verk-

samheten får inga andra bidrag än 
eventuella gåvor från privatperso-
ner någon gång emellanåt.

Verksamheten är dock välorgani-
serad och noga kontrollerad.

– Vi har alla tillstånd vi behöver 
för att rehabilitera skadade djur och 
målsättningen är att alla djur som 
vi tar hand om så snart som möjligt 
ska bli så bra så att de kan släppas ut 
och klara sig själva i naturen, berät-
tar Eva.

Kunskapen är stor bland Eva och 
hennes kollegor i Viltjouren om 
hur man tar hand om skadade djur. 
De är utbildade på rehabilitering av 
djur och till sin hjälp har de veteri-
närer på flera djurkliniker runtom i 
Stockholmsområdet och ingår i ett 
rikstäckande nätverk för liknande 
verksamheter. Under sommaren 
har de kunnat ta emot mellan 70 
och 90 samtal om dagen från män-
niskor som hittat skadade djur och 
fåglar.

Både Eva och vissa av hennes pri-
vata djur är kända från olika medie-
sammanhang. Många barn känner 
igen henne från bland annat barnpro-
grammet Myror i brallan där hon va-
rit med och berättat om djur och na-
tur. Inom närmaste tiden dyker även 
ett gäng av Evas egna ankor upp i en 
reklamfilm för ett möbelvaruhus.

En del sensationella fakta har hon 
också att komma med.

– Alla djur är till viss del rovdjur. 
Ibland kommer det till exempel rå-
djur hit som med glädje äter både 

katt och hundmat, likaväl som kos-
sor gärna äter ett ägg emellanåt om 
de får chansen.

Även om Eva har som målsätt-
ning att inget djur ska behöva lida så 
har hon en osentimental inställning 
till de djur som hon tar hand om. 
När korpen Bark som kunde flyga 
fritt, men valde att bo hos henne 
i flera år fick sluta sitt liv som duv-
höksmat mitt framför ögonen på 
Eva så tog hon det med ro.

– Det är naturens ordning att dju-
ren blir föda åt varandra och det stör 
mig inte. Däremot har jag oerhört 
dåligt samvete över att vi männis-
kor gör sådana ingrepp i naturen 
på djurens bekostnad. Vi utnyttjar 
jordens resurser för våra egna behov 
utan en tanke på naturen.

Eva låter tankarna löpa fritt och 
både en och två gånger får vi hjälpas 
åt att hitta tillbaka till den punkt där 
samtalet startade. Precis som att na-
turens kretslopp är en enhet, visar 
Eva med tydlighet hur hennes en-
gagemang för djur, barn och unga, 
naturen och vår miljö följer en lo-

gisk kedja för att alla är beroende av 
varandra. Hon gör ingen åtskillnad 
mellan varken människor eller djur, 
var de kommer ifrån eller vilken 
sort de tillhör. Alla är lika mycket 
värda.

Eva har precis slutat sitt arbete 
som hushållslärare och bär med 
sig många erfarenheter och hjärte-
frågor till livet som fullt upptagen 
pensionär.

– Jag ömmar för våra ungdomar 
och jag tycker att vi brister mycket 
i vårt engagemang för dem. Till ex-
empel så tycker jag inte att skolan 
riktigt tar vara på de elever som har 
praktiska begåvningar istället för 
teoretiska. Många gånger ses de bara 
som belastningar.

Telefonen ringer och Eva svarar. 
I ett kort samtal får hon veta att en 
skolklass från Tappströmsskolan är 
på skolresa till Gotland. Där har de 
hittat en blodig igelkott och vet inte 
vad de ska göra med den.

– Torka bort blodet och ta in den 
och ge den en äggula. På så sätt får 
den både vätska och näring. 

Eva är snabb och konkret i sina råd. 
Sedan ringer hon ett par samtal till 
personer i sitt nätverk som är verk-
samma på Gotland och förhopp-
ningsvis har ännu ett djur fått be-
hålla livet.

LO BÄCKLINDER

Hon vårdar sjuka vilda djur
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Ewa Kierkegaards favoritdjur är fåglar i alla varianter. T.v tillsammans med korpen Bark som valde att stanna hos Ewa under flera år trots att han kunde flyga fritt. T.h. släpper Ewa ett gäng rehabiliterade svanar fria. 
                         Foto: Ove Westerberg

Namn Eva Kierkegaard
Bor  Tuttaudd på Färingsö
Familj  Make och tre vuxna döttrar
Bakgrund Arbetat som hushållslärare på Uppgårdsskolan i många 
år. Innan dess drev jag hantverksbutik på Hornsgatan. Har drivit 
Viltjouren på Färingsö sedan 1995
Favoritställe på Mälaröarna  Ett berg vid Aborrtorp där jag kan 
sitta och titta ut över Törnbyviken och bort mot horisonten.

PÅ VILTJOUREN 

I SEPTEMBER 2010

>> 2 åsnor

>> Några duvor

>> 1 gås

>> Ett tiotal ankor

>> 1 svan och 1 svanunge

>> 6 kaniner

>> 1 minigris

>> 7 tuppar

>> 14 hönor

>> 1 påfågelpar

>> 10 parkänder

>> 11 igelkottungar

>> 1 tornfalk

>> 2 kattugglor

>> 3 sparvhökar

>> 1 duvhök

>> 1 ormvråk

>> 2 ekorrungar

Välkommen till 
Kronans Droghandel 

i Bromma Blocks

Här kan du hämta ut recept, 
köpa receptfria läkemedel och 
fråga om råd kring din hälsa

Du hittar oss i Coop forum.

Välkommen in önskar,
Zakia med personal

Dubbla poäng

 fram till den 

sista november!

Gäller allt utom varor på recept 
med högkostnadsskydd.

www.kronansdroghandel.se

Stenhamra Ekerö
Lantligt miljö i gränslandet mellan 

odlingslandskap och villabebyggelse.

Hyr eller köp!

Flytta in 
i oktober 2010

Säljstart 
2011

Apelvägen 23

Smedsudden
Fastigheter AB

Byggare:

Kontakt Viking Nordin 
08-14 20 20, 070-733 50 95

www.smedsudden.se

Mäklare Mats Uddare 
08-522 301 00



I dagarna har fl er än två tusen Ekeröbor hjälpt oss rösta fram Linvägen till platsen där ny energisnål 

belysning ska få sprida nattlig trevnad och trygghet. Tack för hjälpen! Nu sätter vi högsta fart med att 

planera, rita och sätta upp lampor så att vi kan hälsa alla välkomna ut i ljuset så snart det bara går. Vi ses! 

LINVÄGEN GÅR 
EN LJUS FRAMTID 
TILL MÖTES!
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MÄLARÖARNA | Fem 
inspirerande berättare 
mot en fond som andas 
femtiotal möter i år besö-
karna på Nationella anhö-
rigdagarna i kommunen. 
Förhoppningsvis inspireras 
fler äldre kommunmedbor-
gare genom det till att for-
mulera och berätta en egen 
historia.

– Vi ville hitta en form av 
skapande som kunde fung-
era som ringar på vattnet och 
hittade så småningom den 
här formen med berättarin-
spiratörer som håller i egna 
berättargrupper, förklarar 
Margaretha Wikholm som är 
skådespelerska och tillsam-
mans med Pia Nilsson, kom-
munens anhörigkonsulent, 
ligger bakom idén och har 
samordnat kursen.

Under våren har fem be-
rättarinspiratörer utbildats 
under ett tiotal tillfällen. Dels 
har de hittat varsin egen his-
toria som har utvecklats och 
finslipats för att locka andra 
pensionärer att vilja ansluta 
sig till de grupper som ska 
startas därefter. Dessutom 
har de lärt sig den metod som 

de ska använda för att hjälpa 
deltagarna att hitta vilken av 
sina egna berättelser som de 
ska förädla.

– Det ska inte vara så svårt 
och pretentiöst. Vi har gjort 
det ganska enkelt och utgått 
från en doft, ett betydelse-
fullt föremål eller ett starkt 
minne, berättar Britta-Lena 
Rodell, som är en av berätta-
rinspiratörerna.

Förutom att berättandet har 
skapat många upplevelser av 
samhörighet när berättarna 
har delat sina upplevelser 
med varandra, finns det 
även en personlig, känslo-
mässig dimension av upple-
velsen.

– Känsloanknytningen är 
många gånger starkare när 
jag berättar om en händelse, 
än när jag upplevde den för 

sjuttio år sedan, säger Tord 
Nygren.

Hans egen berättelse utgår 
från minnet av hur han som 
litet barn arbetade som ”ge-
tare” och vallade kor på som-
maren. Anita Eriksson, som 
även är verksam som konst-
när berättar om relationen till 
sin mormor under tiden som 
hon skissar ett porträtt av 
henne. Britta-Lena Rodell lå-

ter åhörarna bekanta sig med 
en docka som hon fick som 
barn och Anders Eriksson 
berättar om hur han som barn 
for med en buss som var skyl-
tad ”Amerika” till simskolan. 
Men inte alla berättelser har 
ett historiskt perspektiv. Al-
lan Petterssons beskriver hur 
den stroke han råkat ut för har 
påverkat, men inte förhindrat 
hans musikskapande.

Mot en enkel, femtiotals-

inspirerad kuliss kommer de 
fem inspiratörerna att pre-
sentera sina berättelser under 
samlingsnamnet ”Sinnen 
väcker minnen” under Na-
tionella anhörigdagarna som 
uppmärksammas på Stockby-
gården den 6 och 7 oktober och 
i Ekebyhovskyrkan den 13 och 
14 oktober. Arrangemanget 
är ett samarbete mellan Ekerö 
kommun, Röda korset, Pen-
sionärernas riksorganisation, 

Sveriges pensionärsförbund 
och Svenska kyrkan.

Tidigare har Pia Nilsson och 
Margaretha Wikholm drivit 
projekt i kreativt skapande 
tillsammans med pensionä-
rer i kommunen som bland 
annat har lett till skrivarverk-
städer, teaterföreställningar 
och en dokumentärfilm. 

LO BÄCKLINDER

Anhörigdagens berättarkafé 
inspirerar och väcker känslor

”Känsloanknyt-
ningen är många 
gånger starkare 
när jag berättar 
om en händelse” Färdigutbildade berättarinspiratörer är redo att ta sig an grupper av berättarsugna pensionärer. Fr.v. Tord Nygren, Anders Larsson, Britta-Lena 

Rodell, Anita Eriksson och Allan Pettersson.                           Foto: Lo Bäcklinder

Nu öppnar vi kontor på Ekerö!
 

Fr.o.m 1/10 finns vi på plats centralt på Ekerö i frä-
scha lokaler på Tunnlandsvägen 11 (gröna villan 
mittemot Statoil). Vi får även förstärkning av Kata-
rina Lind som har stor erfarenhet som mäklare på 
Mälaröarna.

 

Stefan                                    Katarina
070-782 00 25                      070-917 00 37

 
Binda räntan? 

Då vill banken ha en värdering på din fastighet. 
Vi utför bankvärderingar snabbt över hela 

Mälaröarna. 
Välkommen att kontakta oss!

Tel. 08-560 345 40

Drottningholm  Lovö – till salu



Här fi nns vi!
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Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

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

www.malaroidedesign.se

NYTT
GOLV?
Välj din favorit!

Förvänta dig det bästa – och lite till!

Varje golv är unikt och förstärker den stil du valt i ditt hem. Och 
inget kan jämföras med den behagliga känslan av att gå på 
ett äkta parkettgolv! Nu har du chans att fynda fantastiska golv 
av högsta kvalitet som är behandlade så de är underhållsfria i 
många år. Golven läggs snabbt och enkelt med Click-system, 
utan lim. Klart!

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, t o m oktober månad.

SAGA Classic
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IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå

Snart är vintern här!
Sänk dina värmekostnader redan nu.

Vår nyaste berg-, jord- och sjövärmepump IVT Greenline HE 
är utrustad med den senaste generationens A-klassade 
lågenergi-cirkulationspumpar. Det gör att elförbrukningen 
reduceras till ett minimum. Förutom att det sparar pengar 
åt dig själv, hjälper du till att förbättra vår miljö genom att 
du använder den lagrade solenergin som redan fi nns på 
din tomt.

Dessutom ingår alltid vår Nöjd-kund-garanti och marknadens 
bästa trygghetsförsäkring med 10 års försäkring på kompressorn 
och 6 års försäkring på värmepumpen. 

Kontakta 
oss för ett 

kostnadsfritt 
hembesök.



Det är inte alla förunnat att vara 
så efterlängtade på sitt nya arbe-
te som Viggo Tolvgård. Som 
kommunens första fältsamord-
nare på tio år har han mycket att 
ta tag i, men också stora möjlig-
heter att göra skillnad.

Som fältsamordnare kommer Viggo 
att vara anställd av socialtjänsten 
och ha sitt kontor på ungdomsmot-
tagningen. Men en stor del av sin 
arbetstid kommer han också att röra 
sig ute bland kommunens ungdo-
mar med uppsökande verksamhet, 
skapa kontakt och arbeta drog- och 

problemförebyggande. Ett omfat-
tande jobb, men han är ivrig att 
komma igång.

– Det känns spännande och roligt 
på samma gång. Bara jag kan vara 
med och påverka en persons liv i 
rätt riktning så har mitt arbete varit 
värdefullt, säger Viggo med efter-
tryck. 

Han ger ett pojkaktigt första in-
tryck, men så snart han börjar 
prata är professionaliteten och 
seriositeten ett faktum. Han är 
engagerad, lyssnar noga och sva-
rar eftertänksamt på frågorna, 

men även humorn lurar där runt 
hörnet och skratten trillar tätt i 
samtalet.

Med en bakgrund som fältsam-
ordnare i Norrtälje kommun under 

tre år är han van vid att arbeta i en 
vidsträckt kommun med stora lant-
liga områden. Det är definitivt inte 
nytt för honom att röra sig mellan 
busshållsplatser, badplatser, cen-
trum, fritidsgårdar, skolor och fri-
villigorganisationer. Överallt där 
ungdomarna finns och umgås ska 
Viggo också finnas.

– Jag ska inte bara finnas ute i 
kommunen utan ska även vara till-
gänglig på de nätforum som ungdo-
marna använder sig av. Många gång-
er är det lättare att söka kontakt eller 
ställa en fråga i ett mejl än i verkliga 
livet.

Tillgängligheten är en viktig del i 
arbetet och likaså att hålla sig upp-
daterad med hur ungdomskulturen 
förändras. Nya rörelser växer stän-
digt fram, sprider sig snabbt och i 
vissa fall ingår destruktiva moment 
som till exempel att unga tjejer ska-
dar sig själva fysiskt. Därför måste 
Viggo finnas nära ungdomarna för 
att snabbt kunna hjälpa till att peka 
på alternativa vägar.

– Jag ska stötta, vägleda och föra 
ungdomarnas talan. För att kunna 
göra det måste jag ha en god kom-
munikation med dem och respekt 
för individerna. Det är viktigt att de 
vet att jag har tystnadsplikt, även 
om jag alltid arbetar för att involvera 
föräldrarna.

Viggo är tränad i flera olika me-
toder för motiverande samtal och 
kommer även att ha utrymme i sitt 
arbete för individuella samtal med 
ungdomar som behöver extra stöd.  
Där har han möjlighet att hjälpa till 
med att hitta alternativa strategier 
för den som har problem, vilket 
inte alltid behöver handla om att 
ha drogproblem eller missköta sig i 
någon större utsträckning. Även de 
ungdomar som håller sig i bakgrun-
den och inte gör något större väsen 
av sig är en riskgrupp i sig och måste 
uppmärksammas.

Till en början kommer Viggo att 
arbeta ensam på fältet, men med 

förhoppningen om att så småning-
om få en kollega. Han kommer att 
arbeta tätt tillsammans med fritids-
gårdarna och andra instanser som 
arbetar med ungdomar. Föräldra-
vandrarna är ytterligare en grupp 
som han framhåller som viktig för 
ungdomarna, men vill samtidigt 
poängtera skillnaden i deras arbete 
gentemot det han själv kan bidra 
med. 

– Jag är anställd som myndig-
hetsperson och lyder under social-
tjänstlagen. Jag har också en helt an-
nan utbildning, lång erfarenhet och 
dessutom helt andra möjligheter 
genom till exempel min koppling 
till socialtjänsten.

Han beskriver hur han med ti-
den har utvecklat en känsla för att 
snabbt läsa av stämningar bland 
ungdomar och hur han instinktivt 
känner vad som är på gång när han 
närmar sig en grupp. I sitt arbets-
sätt har han också alltid ett syfte 
och ett mål med de samtal han in-
leder.

– Jag ska visserligen skapa goda 
relationer, det är viktigt. Men jag är 
också alltid väldigt tydlig och gräns-
sättande i mina kontakter. 

Att Viggos tjänst är viktig för 
kommunens ungdomar är tvek-
löst. Men även politiker och eko-
nomer kommer att ha glädje av 
insatserna.

– Man kan spara in hur mycket 
pengar som helst på förebyggande 
arbete, genom att se, lyssna på och 
hjälpa dem som finns i riskgrup-
perna. 

LO BÄCKLINDER

Med gatan som arbetsplats
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Viggo Tolvgård ser fram emot att få komma igång med sitt arbete som kommunens fältsamordnare och att  lära känna kommunens 
ungdomar.                   Foto: Lo Bäcklinder

”Jag ska stötta, vägleda 
och föra ungdomars 
talan. För att kunna 
göra det måste jag ha 
en god kommunikation”

Namn Viggo Tolvgård
Ålder 27 år
Bor På söder i Stockholm
Aktuellt Ny fältassistent i kommunen
Bakgrund Började läsa till agronom, men tröttna-
de och hamnade så småningom som lärarvikarie 
för alla åldrar inom alla ämnen i Stockholms sko-
lor. Läste sedan högskoleutbildningen ”missbru-

karvårdsprogrammet” som är en kandidatexamen 
och arbetade under tiden på behandlingshem. 
Därefter arbetade jag tre år som fältassistent i 
Norrtälje.
Fyra grundstenar i Viggos arbete Frivillighet, 
flexibilitet, förtroende och förebyggande
Intressen Umgås med vänner, fiska och göra spon-
tana grejer

foder 

Ekerö kommun söker familjehem



UNNA DIG
EN NY FRISÖR!
Välkommen in hälsar Theresa Reise, 
Maud Westergren och Annica Hahne

SALONG STORA BLÅ » Din Skönhet i Fokus!

VELOUR!
– och andra underbara material och 
sköna plagg som förgyller vardagen!

SOBEA » Sköna kläder, presenter & leksaker 

STÖT VÅGOR!
Stötvågsbehandling ger dokumenterad 
effekt på bl a tennis- och golfarmbåge, hälsporre,
löparknä och seniflammation i axeln.

RYGGCENTER » Naprapater, träning & rehabilitering

INSPIRATION!
Höstens Ramar, Plädar, Kuddar, Doftljus, Te,
Smycken och mycket mer. Välkommen in!

RAMA IN & RUM » Presenter, inredning, möbler & smycken

By Leia D » Caféet » Inne/Ute » Mälarö Tandvård 

Ryggcenter » Mälarö Träningsverk » Rama In & Rum

Salong Stora Blå  » Sobea 

www.butiksbyn.se

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

lady pure color
– unik helmatt väggfärg som också 
är slitstark.

LADY 1016 BLEK SAND

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan avvika 
från originalkulörerna.

LADY 4629 SKUGGBLÅ

    

08-560 32610
Adress: Bryggavägen 106 

www.gusondack.se

Vi fyller 2 år!

Lättmetallfälg 
för vintern

fr
 495:-

Massor av dubb- och friktiondäck 
till rena containerpriser
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FÄRINGSÖ | Färingsöbon 
och akvarellmålaren Björn 
Bernström har blivit 
antagen till jurybedömda 
utställningar i Reykjavik 
och Belgrad.

I konkurrens av tusentalet 
insända bidrag har Björn 
Bernström fått med några av 
sina akvareller till en nordisk 
triennale (konstutställning 
som anordnas vart tredje år) 
och en internationell bien-
nale (konstutställning som 
anordnas vart annat år). Den 
välrenommerade ”Nordisk 
Akvarell” arrangeras vart 
tredje år av Nordiska akva-
rellsällskapet och detta år är 
värdlandet Island. The Inter-
national Watercolor Bien-
nale arrangeras vart annat år 
i Serbien.  

– Akvarell har fått en upp-
sving senaste decenniet både 
i antalet utövande konstnä-
rer och som konstart. Akva-
rellmåleriet har fått mer ut-
rymme i de fina salongerna, 
där framförallt olja varit re-
presenterad tidigare. Av den 
anledningen känns det extra 
kul att bli antagen till jury-
bedömda akvarellsalonger, 
säger Björn Bernström.

Nordisk Akvarell är väl-
känd bland akvarellmålare i 
Norden och i år sändes drygt 
700 ansökningar till Island 
för bedömning. Biennalen 

i Serbien kände inte Björn 
Bernström till tidigare. Det 
var arrangörerna som funnit 
hans hemsida och kontak-
tade honom. 

 – Man kan tydligen vinna 
en summa pengar vid bien-
nalen i Serbien och man kan 
dessutom få möjlighet till en 
separatutställning i Belgrad 

under 2011, säger Björn. 
 Båda utställningarna på-

går under oktober och no-
vember.

EWA LINNROS

EKERÖ | Den 22 september 
delade Ekerö Rotaryclub ut 
sitt årliga ungdomsstipen-
dium som i år gick till dans-
gruppen ”Vi unga Bailar”.

Ungdomsstipendiet delas 
ut inom musik, drama, dans 
och andra kulturaktiviteter 
och är en uppmuntran till vi-
dare aktivitet. 

Ungdomsföreningen Bai-
lar har funnits sedan 2006 
under ledning av Mia Law-
rell. De är tjugo deltagare i 
åldrarna 15-21 år. Bailar dan-
sar en mix av show- och 
orientalisk dans. De tillver-
kar mycket av kostymerna 
själva förutom de orienta-
liska kostymerna.
– De kommer långväga ifrån 

eftersom de inte tillverkas i 
Sverige. Stipendiet på 7000 
kronor är därför mycket väl-
kommet, säger Mia Lawrell.
Hon säger också att dansarna 
är amatörer men på en myck-
et hög nivå.
 Bailar kommer närmast att 
ha en föreställning främst 
riktad till kommunens om-
sorgstagare och äldre i Erski-
nesalen den 16 oktober. 
– Det finns inte så mycket 
verksamhet i kommunen 
som riktar sig till dessa grup-
per på deras fritid.  Därför 
riktar vi oss i första hand till 
dem. Vi hoppas att detta ska 
bli en årligt återkommande 
händelse, säger Mia Lawrell. 

EWA  LINNROS

Mälarökonstnär till utlandet

Dansgruppen Bailar  fick uekerö Rotaryclubs ungdomsstipendium.
        Foto: Mia Lawrell

”Clean cut” , akvarell av Björn Bernström.                                                         Foto: Björn Bernström

Dansgruppen Bailar
får ungdomsstipendium

Det ger oss kraft att arbeta för att få igenom så mycket 
som möjligt av vår politik inom den borgerliga Alliansen 
i Ekerö kommun.

Mälaröcentern     www.malarocentern.centerpartiet.net 

Tack alla mälaröbor som gett oss 
stöd i valet för Ett företagsamt, 
grönt, tryggt och öppet EKERÖ

Vi har utökat 
I dag kan vi erbjuda: 

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

Bil med bilbarnstol för alla åldrar

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

 inom Stockholms tullar



   

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se

Årets influensavaccination 19 okt -27 nov

Välkommen till Ekerö Vårdcentral 
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst och har vårdavtal med Stockholms läns landsting 

Du som är född 1945 eller tidigare samt du som har någon av nedanstående kroniska sjuk-
domar kan vaccinera dig kostnadsfritt mot influensa och pneumokockinfektion.

Ekerö vårdcentral har öppen mottagning för vaccination tisdagar kl 14.00-16.00 med början 
den 19 oktober. Tag med legitimation och vaccinationskort – om du har sådant. 
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FÄRINGSÖ | I september 
kom boken ”Börja skåda 
fågel” som utgör en 
inkörsport till fågelskåd-
ningens värld. En av förfat-
tarna är färingsöbon Gigi 
Sahlstrand. 

Alltfler kvinnor börjar få-
gelskåda och just nu är den 
största enskilda gruppen av 
nya medlemmar i landets få-
gelföreningar kvinnor över 
40 år. 

Bland de kvinnliga inspi-
ratörerna i denna grupp finns 
bland annat Gigi Sahlstrand.  
I den nyutkomna boken be-

rättar hon och fågelskådar-
kollegan Eva Stenvång Lind-
qvist om hur man kommer 
igång och vad som är viktigt 
att tänka på i början. 

Läsaren får också veta vilken 
utrustning som behövs, hur 
man artbestämmer fåglar i 
fält samt var och när man hit-
tar fåglar. 

Likaså innehåller boken 
information om fågelskydd, 
föreningsliv och fågelskåd-
ningens historia. 

Den är rikt illustrerade 
med fotografier av bland an-
nat Göran Forsberg, även han 

boende på Färingsö.
”Fågelskådning innebär 

njutning, skratt och spän-
ning. Samtidigt väcker skåd-
ningen ödmjukhet inför 
naturens mångfald och rike-
dom. 

Den medför också en stän-
dig påminnelse om hur be-
roende fåglarna är av att vi 
människor värnar om dem 
och deras livsmiljö”, skriver 
författarna i förordet.

                      

                      

                       LO BÄCKLINDER

Bok som ger inkörsport 
till fågelskådningens värld

Bokens författare Gigi Sahlstrand 
och Eva Stenvång som bägge 
skådat länge.            Foto: Hans Bister

Gigi Sahlstrand då hon just  upptäckt en ny art, mongolpipare på Öland. 
Bilden är tagen 2009. Boken ”Börja skåda fågel” är utgiven av Sveriges 
ornitologiska förening.     Foto: Hans-Georg Wallentinus



Tel 08 -560 313 31
Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina 

www.naprapaternaekerö.se

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

ÖPPETTIDER

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

Nyfiken på Dermalogica? Kom och prova!

Nu hittar du mig på Ekerövägen 82, några minuters 

bilväg från Ekerö centrum.

Kontakt: 08-560 357 27

Välkommen till 
Anias hud och skönhet!

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

Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig 
er farenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling 
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och 
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och 
familjebehandling.
Mottagning:

Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk 
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta 
för dig.

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64  mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81  
mail: bjornwil@hotmail.com
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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MÄLARÖARNA | ”Mobil-
telefonins hälsorisker” 
heter en nyutkommen bok 
av adelsöbon Mona Nilsson.
Boken bygger på många års 
granskning och research.

Mona Nilsson är miljöeko-
nom och journalist. Hon 
har bevakat frågan om risker 
med trådlös kommunikation 
och mobilstrålning sedan 
2002.

Mona Nilsson har inter-
vjuat forskare och exper-
ter från hela världen och 
tjänstemän vid myndig-
heter i ämnet. Hon har läst 
forskningsrapporter och 
granskat myndighets- och 

industridokument samt 
analyserat uttalanden från 
experter och myndighetsre-
presentanter. 

Hon har även träffat och 
talat med många personer 
som har blivit skadade av 
den trådlösa tekniken. Några 
vittnesmål från drabbade 
människor finns också med 
i boken.

– Boken har jag skrivit 
därför att ingen annan har 
gjort det. Ingen annan jour-
nalist har kritiskt granskat 
myndigheterna, experterna 
och forskningen, trots alla 
uppenbara motsägelser, 
förvridningar av fakta, ig-
norerande av alarmerande 

forskningsresultat och alla 
tragiska och samstämmiga 
vittnesmål från människors 
verklighet, berättar Mona 
Nilsson.

Hon har tidigare givit ut 
”Spelet om 3G” där hon och 
Marica Lindblad presenterar 
delar av den forskning som 
visar att strålning från mobil-
telefoni kan leda till allvarliga 
konsekvenser för männis-
kors hälsa.

Mobiltelefonins hälso-
risker ges på förlaget Mona 
Nilsson Miljöbyrå.

EWA LINNROS

MÄLARÖARNA | I Sven 
Burells nyutkomna ”Boken 
om Stockby” berättas 
historien om hur byn 
Stockby kom att bli dagens 
Stenhamra. Idag finns 
endast ett hus kvar som 
påminnelse om den gamla 
byn.

I sin historiska bok har Sven 
Burell sammanställt en mer 
än tusenårig berättelse om 
bondbyn Stockby. Berät-
telsen tar läsaren med runt i 

bygden, till gårdar och torp 
och presenterar människor 
från det förgångna som varit 
med och lagt grunden till da-
gens Stenhamra.

– Den här boken började 
jag skriva 2006 men jag har 
samlat material sedan långt 
tidigare, berättar Sven Burell.

Den faktaspäckade boken 
är rikt illustrerad med gamla 
kartor, fotografier och avbild-
ningar av gamla dokument.

I Sven Burells historie-
beskrivning får vi veta att 

där nuvarande Stenhamra 
centrum ligger låg en gång 
Stockby. Idag finns endast 
Nedergårdens huvudbygg-
nad kvar som en påminnelse 
om den tiden, i övrigt är ur-
sprungsbyn i stort sett utra-
derad. 

Men Sven Burell har arbe-
tat länge för att dokumentera  
historien innan den går för-
lorad.

– Jag har skrivit boken 
för att jag vill att stenham-
raborna ska vara medvetna 

om var de befinner sig och 
platsens historia, säger Sven 
Burell. 

Sven Burell är lokalhisto-
riker och själv bosatt i Sten-
hamra. Han har under många 
år varit verksam i Färingsö 
hembygdsförening och ar-
betat som historielärare på 
Uppgårdsskolan. Han har 
tidigare bland annat skrivit 
böckerna ”Torpen under 
Svartsjö” och ”Svartsjö djur-
gård”.

LO BÄCKLINDER

Granskning av mobiltelefonin

Historisk bok om hur Stockby blev till Stenhamra

Hur byn Stockby så småningom blev Stenhamra berättar Sven Burell i 
sin historiska bok.

Mona Nilsson har nyligen givit ut sin andra bok som bland annat bygger på en genomgång av den forskning 
som gjorts kring riskerna med mobilstrålning .            Foto: P.  Kövamees

     

Övningsköra 
privat?

Anmäl då dig och din handledare till 
handledarkurs hos oss antingen onsdag 
den 13/10, 17.30-21.00 eller söndag den 

31/10, 16.30-20.00. I kursavgiften om 
350 kronor/pp ingår studiematerial, 

fika och inte minst – massor av nödvändig 
information och inspiration! 

Boka kursplats på telefon 08-560 302 01.



Äntligen dags för skördetid i Sverige – och vi kan gå runt bland torghandlare 
och grönsaksdiskar och nästan få en sydeuropeisk känsla i matkorgen. 

Nu är rödbetorna som bäst: servera dom kokta med rostade pinjenötter, 
 ruccola, smulad getost och några droppar balsamico och välj till detta Lamura 
Nero d’Avola Syrah. Mjuk, fruktig och frisk matchar den maten utan att ta över.

Till en älgrostbiff med gräddkokta kantareller passar Canaletto Primitivo. Den 
fylliga smaken i vinet möter det kraftiga köttet perfekt och den gräddkokta 
svampen ackompanjeras väl av den mjuka fattonen i vinet.

Grillar du på en skiva entrecôte eller rygg biff så passar Viña Albali Reserva till. 
Ett solmoget vin från varma Spanien – fullpackat med mogen frukt och en 
fatkaraktär som gör vinet smakrikt och fylligt nog att matcha en rejäl köttbit.

DOMAINE WINES AB.  TEL 08-546 107 00. WWW.DOMAINE.SE

2009 LAMURA NERO D’AVOLA SYRAH. Pris: 63 kr.  Varunr : 2289. 13% vol.

2004 VIÑA ALBALI RESERVA. Pris: 69 kr . Varunr : 22674. 13% vol.

2007 CANALETTO PRIMITIVO. Pris: 75 kr.  Varunr : 32367. 14% vol.

SAMTLIGA VINER FINNS PÅ SYSTEMBOLAGET PÅ EKERÖ

Äntligen höst!

    | kultur  25

FÄRINGSÖ | Mälaröarnas 
deckardrottning Karin 
Alfredsson har kommit 
ut med boken ”Den sjätte 
gudinnan”. Det är den fjärde 
boken i hennes serie om 
läkaren Ellen Elg som möter 
kvinnors förhållanden i 
världen.

Karin Alfredsson är journa-
list och författare. Hon har 
arbetat som reporter på Af-

tonbladet, redaktör för Ak-
tuellt, programledare i Kalla 
Fakta TV4 och programchef 
på Sveriges Television. 

Hon har också varit gäst-
professor i journalistik i 
Umeå och journalistutbil-
dare i flera länder. 

I inledningen till sina 
böcker om läkaren Ellen Elg 
skriver Karin Alfredsson 
”Allt viktigt i denna berättel-
se är sant. Alla likheter med 

verkligheten är fullkomligt 
avsiktliga”.

– Jag har alltid jobbat med 
kvinnofrågor internationellt 
och ofta blivit väldigt upp-
rörd över det jag har sett. Jag 
ville berätta de historierna på 
ett annat sätt, på ett sätt som 
skulle kunna nå en publik 
som normalt inte läser Sidas 
tidning, säger Karin Alfreds-
son.

Hon debuterade 2006 
med thrillern ”80 grader från 
Varmvattnet”. För den fick 
hon Svenska Deckarakade-
mins debutantpris med ju-
ryns motivering ”en insikts-
full berättelse med ett för 
kriminallitteraturen ovan-

ligt motiv i en annorlunda 
miljö”.

Karin Alfredsson fick även 
Centerkvinnornas utmär-
kelse Årets Brytare i maj i 
år med motiveringen ”Ge-
nom böckerna bidrar Karin 
Alfredsson till kunskap om 
orättvisor kopplade till kön i 
samhället.” 

Sedan dess har hon skrivit 
”Kvinnorna på 10:e våning-
en”, ”Klockan 21:37” och nu 
”Den sjätte gudinnan”. 

Den handlar om 17-åriga 
Kali som är våldtagen och 
kastlös, och kämpar för att 
hålla sitt nyfödda barn vid liv. 
Amrita har svårt att gå efter 
den svåra brännskada hon 
fick då hennes man kastade 
ett brinnande spritkök på 
henne. 

Kali och Amrita är två av 
de utsatta kvinnor som den 
svenska läkaren Ellen Elg 
träffar på sitt FN-uppdrag i 
Indien. 

Ellen samarbetar med 
Madhu, en advokat med 
mänskliga rättigheter som 
specialitet. 

Den sjätte gudinnan är ut-
given på Damms förlag.

                         
                          

                          
                             EWA LINNROS

EKERÖ | Den andra delen i 
ekeröbon Stefan Tegenfalks 
hyllade deckartrilogi om 
den cyniske kriminalkom-
missarien Walter Gröhn 
landade på bokhandelsdis-
karna den 1 oktober.

I uppföljningsboken försvin-
ner en forskningschef med 
flera mord på sitt samvete 
spårlöst och ett gisslandra-
ma leder jakten på honom i 
oväntad riktning. 

Läckor inom polishusets 
väggar komplicerar fallet yt-
terligare och snart visar det 
sig att de mord som forsk-
ningschefen är skyldig till 
endast utgör toppen på ett 
isberg.

Stefan Tegenfalk har en bak-
grund som en av grundarna 
till Bredbandsbolaget och 
hade ingen som helst skri-
verfarenhet när han fick en 
skrivarkurs i fyrtioårspre-
sent. Resultatet av den var 
manuset till Vredens tid som 
direkt antogs av ett förlag och 
blev kritikerrosad när den 
kom ut.

Numera driver Stefan Te-
genfalk förlaget Massolit 
tillsammans med kollegor 
och ger där ut både egna och 
andras litteratur.

Den tredje och sista delen i 
trilogin utkommer 2011.

LO BÄCKLINDER

Del två utkommen
av hyllad deckartrilogi

Färingsöbon Karin Alfredsson skriver deckare där kvinnors förhållan-
den i världen blir belysta.                    Foto: Johanna Norin

Bokomslag till ”Den sjätte gudin-
nan”.                  

Bokomslag till ”Nirvana projek-
tet”.              

Stefan Tegenfalk är bosatt på 
Ekerö.              Foto:Simon Johansson   

Ny bok av Karin Alfredsson
Fjärde deckaren i serien om läkaren Ellen Elg



Ekerö kommuns 
Ungdomsledarstipendium
2010    
Ekerö kommuns ungdomsledar-
stipendium är avsedd att stödja och 
uppmuntra ungdomsledare som har 
gjort värdefulla insatser i ungdoms-
arbetet inom Ekerö kommun. 

Förslag till stipendiater kan lämnas 
av föreningar, andra sammanslut-
ningar, distriktorganisationer, 
fritidsgårdar liksom av de kommu-
nala enheter som bedriver någon 
form av ungdomsverksamhet. 

Stipendiet är på 15 000 kr. 

Läs mer på kommunens hemsida 
www.ekero.se 

Ansökan om stipendium eller förslag till 
stipendiat skall lämnas till:
Ekerö Kommun, kulturnämnden, 
Box 205, 178 23 Ekerö. 
Du kan även maila in din ansökan till: 
kulturnamnden@ekero.se 
Information om stipendiet kan fås av 
Ida Malmborg, telefon 08-560 391 49

Sista ansökningsdag är den 
31 oktober 2010

 

SpångaMälarö Lastbilcentral AB är ett service-
företag inom transport, schakt, entreprenad och 
distribution med kontor på Ekerö.

Vi söker en

Ekonomiansvarig / 
redovisningsekonom
Du kommer att arbeta självständigt med allt 
ifrån löpande bokföring och redovisning till 
budget, årsbokslut samt rapportering till 
styrelsen.

Vi arbetar i affärssystemen Hogia samt BL 
ekonomi.

För mer information gå gärna in på vår 
hemsida www.smlbc.se

Din ansökan med bifogat CV skickar du till:

SpångaMälarö Lastbilcentral AB
Ingemar Holmen  
Bryggavägen 102, 178 31 Ekerö
ingemar.holmen@smlbc.se

Tel. 08-564 109 50, www.smlbc.se

Sundsgården är en skola och ett behand-
lingshem på vackra Färingsö i Ekerö kom-
mun med Frälsningsarmén som huvud-
man. Undervisningen är icke konfessionell 
och tar emot elever med olika bakgrund. 

och otillfredsställande skolsituation. Eleverna är mel-
lan 10-15 år vid inskrivning på Sundsgården. Sunds-
gårdens skola, år 4-9, för elever med särskilda behov 

-

i trakten. Vi ser att behovet av en resursskola för 
dagelever är stort och räknar med att så småningom 
utöka den verksamheten. Idag är vi dimensionerade 
efter ett underlag på 15-25 elever. 

Sundsgårdens skola och 
behandlingshem söker

Specialpedagog/
speciallärare
Sundsgården söker en utbildad specialpedagog/
speciallärare på 50 % från och med vårterminen 
2011. Ev kan tjänsten komma att utökas. 
Tillträde kan ev ske tidigare. Att du har kunskap 
om Frälsningsarmén och delar vår människosyn 
är meriterande. 

För mer information kontakta Ingwar Blomster, 
rektor, tel 08-562 28 306 eller Britt-Marie 
Rossiter, verksamhetschef, tel 08-562 28 301. 
Facklig företrädare är Tobias Lundqvist LR, 
tel 0702-47 92 47.

  
  

Konstringens  tjugoförsta upplaga bjöd den 25-26 september in till 20 
”gallerier” med totalt 42 utställare. För besökarna är det ett unikt tillfälle 
att bekanta sig med öarnas konstnärer och konsthantverkare, varav 
många öppnar sina hem för gästerna. Gisela Linder, t h, som varit med 
sedan starten 1989, var en av dessa.  

 Foto: Ove Westerberg

Färingsö marknad  ägde enligt tradition rum första helgen i september 
och var i år än mer välbesökt än vanligt. Lokala odlare och  hantverkare 
erbjöd sina varor och i de gamla husen hölls visningar av lokaler och 
föremål. 

 
Foto: Kenneth Bengtsson

26  öarna runt | 

Äppeldagen  i Ekebyhovs äppelgenbank den 19 september lockade 
många äppelträdsägare som ville fördjupa sig i sina träds välmående. 
Medlemmar i Sveriges pomologiska sällskap missionerade för äpplets 
renässans, bland annat genom att ge genbanksfrukterna mer ljus och 
luft inför nästa äppelsäsong. Ovan undervisar Lennart Svahn från säll-
skapet.                                        Foto: Ove Westerberg  

Gyllene Knorren  Under en dryg septembervecka spelades en sekvens  
till filmen ”Hotell Gyllene Knorren” in i Ekebyhovsparken. Sekvensen 
handlar om en agillitytävling med minigrisen Lilla Pyret och hundar. 
Årets julkalender bygger också på samma berättelse av Måns Gahrton 
och Johan Unenge. Julkalender spelades delvis  in på Färingsö i vintras. 

 Foto: Ewa Linnros

Djurknuten hade nyinvigning den 26 september och introducerade 
både hundtrimmare och veterinär som har mottagning i butiken. I 
den populära klapphörnan med filmdjur fick alla dessutom chansen 
att träffa grisen Fanny och råttan Brownie. På bilden veterinär Karin 
Danielsson, hundfrisör Anneli Arrefelt, butiksägare Eva Reutergårdh 
samt barnen Bianca och Smilla.                                       Foto: Åsa Danielsson
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Stressad tipsinlämnare 
i lånad bil krockar vid Kanton
50 ÅR SEDAN | En oupp-
märksam tipsinlämnare 
ställer till med stor skada 
och polisen klarar upp 
många Mälaröbrott när 
både dynamitarder och 
rymlingar blir tagna på bar 
gärning.

Att ett så oskyldigt spel som 
tips kan driva sin utövare i 
fördärvet uppenbarades vid 
Färentunatinget i oktober 
1960. En Sångabo blev då 
åtalad för vårdslös körning 
och vållande av trafikolycka 
på Ekerövägen, som då kall-
lades ”stora landsvägen”, 
mellan Tappström och 
Drottningholm. Han hade 
i ivern över att hinna till en 
tobaksbutik i Stockholm 
och lämna in tipset innan 
klockan 14.00 hållit alltför 
hög hastighet och råkat ut för 
en olycka. 

Mälaröarnas Nyheter berät-
tar om hur föraren lånat en 
bil av en bekant och krockat 
med en annan bil vid Kan-
ton. Båda bilarna får stora 
skador och rätten dömer 
sångabon till 30 dagsböter á 
8 kronor. Dessutom får den 
slarvige bilisten betala stora 
summor till både ägaren av 
den lånade bilen och den 
påkörda bilen.

Mälaröpolisen gör också 

ett lyckat kap när ett par 
konstaplar griper en länge 
efterspanad internationell 
förbrytarliga bestående av 
”en statslös ryss, två finlän-
dare och en nordsvensk” när 
de precis utför ett inbrott 
på Konsum i Träkvista. De 
har just lastat bilen full med 
konserver och andra varor 
när spaningspatrullen slår 
till.

En av brottslingarna är 
kvinna och av de övriga är 
ytterligare en, en sedan länge 
efterspanad ”dynamitard”. 
Hela kvartetten är överhu-
vudtaget starkt brottsbelas-
tad och tros ha begått en rad 
kupper mot affärer på Ekerö 
under den senaste 
tiden.

Andra glädjande nyheter 
är att en rad inbrott på 
Färingsö förhoppningsvis 
kan klaras upp när polisen 
i Hallstavik griper ett par 
tjugoåringar som är på 
rymmen från en anstalt. De 
har under rymningstiden 
varit ute på en omfattande 
inbrottsturné som startade i 
Småland och så småningom 
nådde Färingsö, där de 
misstänks för ett flertal 

villa- och kioskinbrott i 
bland annat Hilleshög, 
Stockby och Färentuna.

Även brandkåren gör 
en berömvärd insats när 
den gamla ladugården 
på Asknäs gård brinner 
ner. ”Genom en energisk 
insats” lyckas brandkårerna 
från Träkvista och Drott-
ningholm rädda kringlig-
gande byggnader trots att 
ladugården blir jämnad 
med marken.

Allt startar på morgonen 
när agronom Gunnar H:son 
Hallström ska starta sin 
traktor.

– Det var mycket märk-
värdigt, jag hann inte mer än 
veva ett kvarts varv förrän 
det smällde till och tände. 
Jag försökte släcka genom 
att dämpa elden med säckar, 
men jag kom inte åt ordent-
ligt och på något ögonblick 
stod det klart att jag måste 
tillkalla hjälp. Jag sprang in 
och ringde och då jag kom 
tillbaka stod traktorn i full 
låga, berättar han för Mälar-
öarnas Nyheter.

Sammanlagt tretton 
brandmän lyckas sedan 
bemästra branden som tidvis 
hotar flera andra intillig-
gande byggnader.

LO BÄCKLINDER

BERGVÄRME.
SÅ AVANCERAT 
ATT DET ÄR 
ENKELT.

NIBE F1245 sätter en helt ny stan-
dard för uppvärmning i hemmet: 
sänkt energikostnad med upp till 
80 % och en revolutionerande 
display gör den både enklare och 
effektivare än sina föregångare. 

Det gör att du på ett smidigt 
sätt kan styra förbrukning och 
överblicka exempelvis drifttid – eller 
skapa egna, personliga inställningar.

Olika hem har dock olika behov 
och nu kompletterar vi den nya 
generationen med basmodellerna 
NIBE F1126 och NIBE F1226. Även 
de med hög prestanda och använ-
darvänliga menyer.

Avancerat, men enkelt – oavsett 
modell.

Kom till oss, vi är experter på NIBE värmepumpar.

Läs mer om våra 
bergvärmepumpar på  
www.nibe.se/nyhet

 NIBE BERGVÄRMEPUMPAR

NIBE F1126 och NIBE F1245

Nu på Ekerö: Roger Sjögren 070-717 79 49

NYHET              



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

Öppet: Mån Fre. 06.30-16.00

RENOVERA INNE?
Vi har utrustningen som underlättar!

Skivhiss för 
montering  
av gips i tak.

dammfri 
slipning!

Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?
TACK ! 

För att du valde miljöpartiet i årets val. 
Kom gärna till vårt möte söndagen 

den 31 oktober kl 14.00-17.00. 

Ring Lena Holst 070-582 4132 
eller Stig Marklund 070-672 4141.
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Normalcyklist inte lika snabb
Läste i förra numret av Mälar-
öarnas nyheter den intressanta 
artikeln om trafiktävlingen vem 
som snabbast kunde ta sig från 
Stadshuset till Ekerö centrum 
med alternativen båt, bil, cykel 
eller kollektivt. Utgår från att det 
ville spegla den genomsnittlige 
vardagstrafikanten på sitt respek-
tive fortskaffningsmedel.

Tyckte vid ett hastigt överslag att 
resultaten såg lite annorlunda ut 
än vad jag väntat mig. Jag tyckte till 
exempel att cyklisten var för snabb 
och bilisten var för långsam.

Detta måste kontrolleras. Sagt och 
gjort. Som van cyklist cyklade jag i 
veckan in till stadshuset och startade 
min tur därifrån kl 16.36. Perfekt 
väder, sol, ingen vind och många 
cyklister längs Norr Mälarstrand som 
höll ett bra tempo med hemlängtan 
som bra morot. Det gäller att vara 

observant för i ytterspår kommer 
de män, 25-40 år, som förmodli-
gen är på väg hem från jobbet men 
som ser varje tur till och från jobbet 
som en tävling av blodigaste allvar. 
Utrustningen består av superlätt täv-
lingscykel som kostar som en bättre 
begagnad bil, klädseln är matchande 
och slimmad och skorna duger bara 
att cykla i. Hastighet mellan 40 och 50 
km/h. Den gruppen räknar vi bort.

Uppför Tranebergsbron i god fart, 
passerar betydligt fler cyklister än 
som passerar mig. Perfekt flyt vid 
Alviksrondellen där man kan få vänta 
på grönt ljus en bra stund. Biltrafiken 
västerut flyter också på bra, ingen 
köbildning i sikte. Kors i taket grönt 
ljus även vid Stora Mossen där Ulv-
sundavägen bryter in. Tätare med 
bilar nu men inget stopp att tala om. 
Ner mot Abrahamsberg går det som 
på räls och biltrafiken flyter på bra. Till 
vänster om mig kommer en grupp 

”tävlingscyklister” utan nummer-
lapp, bäst att ge plats.

Efter Abrahamsberg närmar vi 
oss Brommaplanshelvetet, om 
man är bilist vill säga. Där har tiden 
stått still ungefär som trafiken. 
Brommaplan ska fördela trafiken 
till Mälaröarna, Spånga, Ulvsunda, 
Vällingby, Hässelby  och många fler 
förorter. Minns Expressens löp-
sedel från 1962: ”Gör någonting åt 
Brommaplanseländet”. Är man kon-
spiratoriskt lagd bilist kan man fås att 
tro att allt är medvetet.

Men i dag är jag cyklist och lämnar 
bilarna bakom mig och konstaterar 
att det är  7,4 km mellan stadshuset 
och Brommaplan. Lite krångligt är det 
att passera Brommaplan även för en 
cyklist som ska ut mot Mälaröarna. 
Men nu behöver man inte trängas, 
som cyklist vill säga. Alla resenä-
rer har valt bilen, men jag har egen 
väg och kan njuta av utsikten från 

Drottningholmsbron. Bilisterna med 
några decimeter till framförvarande 
bil måste dock vara alerta och trampa 
på bromsen vid minsta stopp i kön.

Drottningholms slott passeras efter 
11 km cykling. Efter avfarten mot Lovö 
kyrka avtar bilköerna helt och för 
cyklister återstår perfekt cykelväg lite 
vid sidan om den brusande bilvägen.

Väl framme vid Ekerö centrum 
och efter 19 km cykeltur tittar jag på 
klockan. Va! 55 minuter. Cyklisten i 
trafiktävlingen som jag jämför mig 
med behövde bara 47 minuter. Han är 
alldeles för snabb för att jämföras med 
en framtida grupp som lämnar bilen 
hemma och tar cykeln till jobbet. Om 
det nu var det som testet avsåg.

Själv skyller jag på att jag faktiskt 
cyklade in till stadshuset där testet 
började. Kände mig lite sliten på 
slutet.

– Lasse Carlsson, cyklist

REPLIK

En stenhamrabo saknar gatu-
belysning efter Tappström. 
Många, många färingsöbor 
har en helt annan känsla 
för detta fenomen. Först 
kör vi till Tappström på en 
upplyst vägbana med totalt 
mörker runtomkring. Sedan 

svänger man mot Färingsö 
och vyerna vidgas. Vi ser 
konturerna av skog och 
berg vid Betlehem. Strax 
därpå glimmar Mälaren till 
både bakom Malmvik och 
Västeräng. Ibland dansar 
älvorna på ängen däremel-
lan. Betlehemskogen är inte 
längre kompakt, utan bakom 
tallarna glittrar sjön i mån-

skenet. Det är vidunderligt 
vackert även nattetid.

För kvällspromenaden 
finns ficklampor och pann-
lampa, som miljövänliga 
alternativ till gatubelys-
ning. Inga lampor som lyser 
när ingen är där, utan man 
släcker lampan när man 
kommer hem. Inget bidrag 
till ljusstörningarna. Vi på 

svenska landsbygden ser fak-
tiskt betydligt fler stjärnor än 
man gör på kontinenten med 
större städer och mer ljus.

Runt Stockholm finns 
så många tätorter med 
belysta vägar och allt annat 
som hör tätorten till. Man 
behöver inte ens flytta långt, 
eftersom allt kan tillgodo-
ses i Ekerö. Däremot finns 

det inte många områden i 
Stockholms omedelbara 
närhet, som kan erbjuda 
den lantliga idyll, som är 
Färingsös rikedom. Vi har 
något unikt, som vi måste 
vara rädda om och bevara. 

– Gull Olli

Färingsöborna har förmånen att få njuta av landskapet

ty
ck

!

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

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.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 an-
nonsmarknad.

Nu har HÖSTNYHETERNA kommit!

Då passar vi på att ta hit 

modeexperten Andreas från SAND. 

Välkommen att mingla med oss 

TORSDAGEN 7 OKTOBER 14-18.30. 

Fina erbjudanden!

Sand, Morris, Boomerang, Desigual, Parklane, Rappson, Esprit, 

Post fire dew, FilippaK, Nanso, Trofé, Merrytime, Almia

Ekerö Centrum  l  560 336 62  l  herrmodeekero.se

Vi bjuder 
på kaffe!

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Flera kontor 
behöver 

samma data

Virus i 
datorn?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bredband,
vad ska jag 

välja?

Utveckla 
nya 

systemVälkommen till Tulpanens Hus
Butik, Café & Utställning

1 OKTOBER - 7 NOVEMBER

Ö
ppet vardagar 10-18, lörd- sönd 11-16. Entré 60 kr, p
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40
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DÉUTSTÄLLNING

Tel. 08-37 40 20 
www.tulpanenshus.se 

T-bana Åkeshov
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Vi, Bertil Nordell och Eivor 
Nordell, är glada för att vi 
fick vara med om den fina 
och trevliga invigningen av 
nya Ekdungen på Kullen. 
Det var en stilla och vacker 
morgon denna dag den andra 
septemer. Drottning Silvia 
anländer, kommunens repre-
sentanter är redan på plats 
och invigningen kan börja. 
En kvartett spelade musik, 
mycket stämningsfullt. 
Kommunens man berättade 
om verksamheten här och 
hur fint det blev det nya huset. 
Därefter klippte Drottning 
Silvia av det breda blågula 
bandet framför ingången 
och Ekdungen var invigd. 
Sedan gick Drottningen och 
representanter för kommun 
samt Ekdungens folk in för 
husesyn. Ett mästerverk har 
det blivit, planlösning väl 
anpassad  till verksamheten,  

allt inomhus i ljusa behagliga 
färger. Salongen med soffa 
och fåtöljer, placerade på ett 
underbart vackert parkett-
golv med den fina ådringen 
som endast svensk ek kan ge. 
Utanför salongen finns en 
stor altan, högt belägen över 
marken. Ord räcker inte för att 
beskriva hur fint det blivit.

Vi gäster, med anknyt-
ning till Ekdungen hade 
bekväma stolar i solen utan-
för. Champagne i höga glas 
bjöds runt tillsammans  med 
små läckerheter som gjorde 
invigningen till en fest. 
Drottningen gick runt och 
hälsade på oss alla som hade 
anknytning till Ekdungen. 
Det var en fin dag, allt var 
ordnat på bästa sätt.

– Högtidligt och 
mycket trevligt tycker 
Bertil Nordell

Ökad turtäthet 
Öppet brev till Trafikverket: 
Adelsö har en färjeled som 
fungerar utmärkt. Den nya 
färjan som kom för några 
år sedan bidrar stort till 
minskade utsläpp jämfört 
med den gamla. Under 
senare år har turlistan fått 
20-minuters trafik morgon 
och kväll. Inför Trafikverkets 
förnyade upphandling med 
Färjerederiet är  det av stor 
vikt att efterhöra adelsö-
bornas önskemål genom att  
till exempel samrådsmöte 
hålls på Adelsö. Vi är många 
på Adelsö som önskar att 
turtätheten ökar morgon 
och kväll. Det finns även ett 
behov av att utöka turlistan 

på kvällen och natten. Med 
utökad turlista ges trafikan-
terna mer flexibilitet vilket 
påverkar såväl trafikrytm 
som miljö. Senare kvällstur 
ger boende i ytterområden 
som Adelsö större möjlighet 
att delta i kvällsaktiviteter 
med mera. Vi tror detta kan 
göras utan att miljövinsten 
som gjorts med nya färjan 
”äts upp”.

Bland annat önskar vi att:
- 20 minuters trafik utökas 
06-09 samt 15-20.
-  23.30 turen införs.
- 03 blir beställningstur.

– Ove Wallin,
adelsöbo 

Det går bra att cykla säkert ut 
till Ekerö även en bra bit ut 
på Färingsö, men den som 
vill cykla utan risk söder ut 
då är det stopp vid Träkvista. 
Än i dag finns det inte en 
enda meter cykelväg mot 
Sommarstan, Nibbla och 
Sundby. Flera generatio-
ner av barn som har gått i 
Sundbyskolan har vägrats 
möjligheten att cykla och än 
i dag är möjligheten att cykla 

till Ekerö samhälle obefintlig 
och då pratar vi om att endast 
fyra kilometer cykelväg 
saknas.

Är det så att Ekerös poli-
tiker har glömt bort att det 
även finns boende efter 
Träkvista?  Är det kanske så 
att få beslutsfattare bor åt det 
hållet? Är det därför inget 
händer? Är det så?

– Besviken mälaröbo

I mer än 15 år har vi väntat!
Som nyinflyttad till Ekerö 
vill jag dela med mig av mina 
erfarenheter under de tre 
senaste månaderna. Hela 
familjen stortrivs här på Ekerö 
med sin historiska kultur,  sin 
inbjudande natur, sina vänliga 
och avstressade människor 
och sin avsaknad av höghus-
bebyggelse.

 Vid mina dagliga besök i 
Ekerö centrum, som förefaller 
mig väldigt välplanerat och 
trevligt, om än kanske lite 
underdimensionerat, har jag 
lagt märke till någonting som 
föranleder denna skrivelse. 
På torget utanför ICA finns 
en stor och vacker skulptur; 
Vattenvirvel av H. Han.
Koman. Den är imponerande 
utan att vara pompös. Man 
associerar till en turbin tycker 
jag. Kanske ska den förstärka 
namnet Tappström, eller 
kanske ska den föreställa 
ett monument över solen, 
vem vet? Min hund är också 
imponerad av det impone-
rande vattenflödet och brukar 
avsluta sina besök med att 
släcka törsten .

Det som vid varje besök till-
drar sig min uppmärksamhet 
är att det mellan ”turbinbla-
den” sitter en ostbit. Jag luras 
inte, den sitter där varje gång 
och utmanar min nyfikenhet.

Min erfarenhet av konst-
närer, har lärt mig att de 
ibland, eller ganska ofta under 
sin yrkesutövning kreerar 
någonting som inte passar 
in i konstverket. Detta för att 
skapa nyfikenhet, ge fantasin 
vingar eller kanske chock-
era betraktaren. Nåväl den 
sitter där den sitter och varje 
gång jag passerar får jag en ny 
idé om varför den sitter där. 
Måhända har någon i all väl-
mening kilat in ostbiten för att 
öka omsättningen på ost? För 
det kan väl inte vara så enkelt 
att det hela skulle röra sig om 
ett vanligt ”pojkstreck”?

 Ps. Jag tycker att den ska 
sitta kvar, för den har inte visat 
några tendenser till att börja 
mögla sedan den 1 juni.  Ds.

– Med vänlig hälsning
Hans Norinder

Ostig konst i Ekerö centrum

Flera vägar är i undermåligt 
skick. De saknar linjemar-
keringar och är rentav livs-
farliga. Kommunens egna 
vägar är standardmässigt 
katastrofala. Man omhul-
dar stolt cykelvägen från 
Tappström ut på Färingsö, 
men glömmer övrigt under-
håll. När omasfaltering i 
enstaka fall görs, är arbetet 
ofta av så dålig kvalitet att 
beläggningen efter kort 
tid är skadad. Dessutom 
slutförs sällan arbetet med 
linjemarkeringar. Förra 
hösten skedde på en vecka 
två trafikolyckor med dödlig 
utgång på Färingsö. Som 
färentunabo och egenföre-

tagare på Ekerö är jag rent 
ut sagt livrädd inför tanken 
att återigen möta en mörk 
årstid på vägen. Att sätta 
upp reflexstolpar (på Munsö 
finns sådana!), linjemarkera 
både kanter, mitt och inte 
minst vid övergångsställen 
(det vid Skå kyrka och skola 
är i akut behov av synlig-
görande) samt att i vissa fall 
bredda och förstärka väg-
renar förbättrar säkerheten 
väsentligt. 

Jag har själv varit i kontakt 
med ansvarig på Trafikverket 
och kräver nu att samtliga 
partier hjälps åt i frågan!

– Mvh Maria Hörnell

Förbättra våra vägar! 

Öppna spelbutik
Jag är en pojke på 12 år som 
tycker det är viktigt att barn 
ska ha roligt. Därför vill 
jag att en spelbutik öppnas 
i Ekerö centrum. För det 
första så lär man sig mer 
engelska när man spelar 
spel. För det andra så skulle 

folk inte behöva åka till 
Vällingby. På så vis blir det 
mindre avgaser och bättre 
för miljön. Dessutom skulle 
det dra fler kunder till Ekerö 
centrum.  Så öppna en spel-
butik i Ekerö centrum.

– TH

Högtidlig invigning!

Din lokala
musik-
affär!



FRIIDROTT | Den 18 sep-
tember ägde Mälarömilen 
rum för tredje året i rad. 
Nära hundra deltagare full-
följde loppet.

– Vi har fått mycket lovord för 
tävlingen av motionselitlö-
pare från andra klubbar bland 
annat. Både för att banan är 
fin, stämningen god och att 
det var en duktig speaker, be-
rättar Stefan Bernson, Mälarö 
SOK.

Damklassen vanns av 
Anna Rahm, Rånäs 4 H, 

på 36,21. Tvåa respektive 
trea kom Annica Karlsson, 
FK Studenterna, 39,13 och 
Mälarö SOK:s egen Helena 
Karlsson på 41,50. 

Herrklassen vanns av Li-
nus Nilsson, Enhörna IF på 
tiden 32,13 och på andra plats 
Cédric Schwartzler, FK Stu-
denterna, 33,28. Tredjepriset 
sprangs hem av Niklas Sy-
dow, Fredrikshofs FIF på ti-
den 33,44.

                     LO BÄCKLINDER

30  sporten | 

DET HÄNDER  TILL DEN 17 OKTOBER                        

FOTBOLL | Herrar 7D: 9 oktober kl 13 Söderby: Munsö IF-Ekerö BoIS 10 oktober kl 12 Adelsövallen: Adelsö IF-Real Gonzo FC INNEBANDY | Damer 3N: 9 oktober kl 16:45 Tappströmsskolan: Ekerö 
IK-Kungsängens IF Herrar 4V: 16 oktober kl 16:30 Tappströmsskolan: Skå IK-Stockholms IBK  HANDBOLL | Herrar 4ösv: 10 oktober kl 17 Tappströms bollhall: Skå IK - Södermalms BK  
ISHOCKEY | Herrar 2 S: 5 oktober kl 19  Allhallen: Mälarö HF- Lidingö Vikings                              
                              Sportnyhet? • Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

HÄST | Ekeröföreningen 
Kärsgatans ridsällskap 
stod som slutsegrare när 
allsvenskans första omgång 
i hästhoppning gick den 19 
september. Sällskapet fick 
även en distriktsmästare 
ett par veckor innan.

Tävlingen ägde rum på Fä-
ringsö ridskola och startade 
med två förklasser: 0,95 me-
ter samt 1 meter.

I 0,95 meters-klassen pla-
cerade sig fyra ekipage från 
hemmaklubben, Caroline 
Wallebo på Lincoln segrade, 

tätt följd av tre klubbkamra-
ter.

I meters-klassen vanns av 
Camilla Törnetoft på Num-
ber One från Kärsgatans 
ridsällskap.

I Allsvenskeklassen var 
tolv lag representerade från 
hela Stockholmsdistriktet.

Fyra lag gick till omhopp-
ning och Kärsgatans ridsäll-
skap stod som slutsegrare.

I laget ingår Mikaela Skoog 
på Shaquille, Camilla Törne-
toft på Number One och Re-
née Björling på Chili.

Det är en omgång kvar. Den 
går på Bromma ridklubb och 
därefter final på Djursholms 
Ridklubb.

Allsvenskan är en täv-
lingsform i både dressyr och 
hoppning från division 3  upp 
till division I. 

Allsvenskan arrangeras 
varje år av Stockholms läns 
ridsportförbund. Tävlings-
formen är en breddverksam-
het där många ryttare och 
hästar och ponnyer ska få 
möjlighet till en grundläg-
gande tävlingsutbildning. 

Ett par veckor innan blev Eli-
na Mellberg från Kärsgatans 
ridsällskap distriktsmästare 
i hoppning i Stockholms di-
strikt i år igen. Tävlingen gick 
på Edsbro ryttarförening. 
Denna gång red Elina Mell-
berg på sin ponny Solero 33. 
Mästerskapet gick på 110 cen-
timeters höjd med 19 starter.

Elina kom även på andra 
plats med sin ponny Misteur 
de Gasseau på 100 centime-
term i förklassen.

                           
                           EWA LINNROS

Framgångar för Kärsgatan

Stor uppslutning när Mälarömilen gick av stapeln Seger för Adelsö IF
FOTBOLL | Det blev en 
lyckad match då Adelsö IF 
mötte ”En bro för mycket” 
på hemmaplan. 

Både ”En bro för mycket”, 
Bromma,  och Adelsö hade 
några halvchanser innan 
Adelsö fick straff. i motstån-
darlagets  straffområde. Ed-
die Lankarbro, tillika Adelsös 
lagkapten, satte straffen sä-
kert.

Tio minuter före halvtids-
paus fick Adelsö frispark. 
Den slogs till Eddie Lankar-

bro som slog in matchens 
andra mål.

Båda lagen kom till några 
avslut. Det allra vassaste hade 
dock Adelsös Tomas Eng-
ström som spelat i Adelsö 
sedan barnsben, när han fri 
med målvakten skulle lobba 
bollen, men tyvärr hamnade 
bollen i kohagen istället för i 
mål.

Adelsös sista match för 
året spelas på Adelsövallen 10 
oktober mot Real Gonzo FC.

                DAVID SÖDERBERG

LÄGET    28 SEPTEMBER 

FOTBOLL
Damer div 3A 
IFK Lidingö FK 17 13 1 3 82 - 30   40 
IFK Täby FK 17 12 1 4 46 - 23    37 
IK Frej 17 11 1 5 56 - 37    34 
IFK Viksjö 17 9 4 4 37 - 31     31 
Åkersberga BK 17 7 4 6 34 - 41     25 
Hässelby SK FF 17 5 5 7 41 - 32    20 
Brommap. DFF 17 6 2 9 38 - 50    20
Skå IK 17 5 3 9 29 - 34     18 
Klintehamns IK 17 3 1 13 26 - 62     10 
Sollentuna U.FK 17 1 4 12 15 - 64       7

Damer div 3A 
Vallentuna BK D 16 11 4 1 55 - 15    37 
Djurgården TFF 16 10 2 4 59 - 26   32 
Bollstanäs DFF 16 8 7 1 39 - 15    31 
Reymersholms IK 16 8 4 4 29 - 26   28 
Viksjö IK 16 7 1 8 28 - 36   22 
Kallhälls FF 15 5 3 7 31 - 36   18 
FC Järfälla 16 5 3 8 23 - 31   18
Skå DFF 16 5 3 8 28 - 48   18 
Spånga IS FK 16 5 0 11 31 - 44    15 
Mariebergs SK 15 1 1 13 19 - 65     4 
 

Damer div 3A 
Ängby IF 22 17 2 3 58 - 21    53 
Ekerö IK 22 13 6 3 79 - 34   45 
Skå IK 22 11 2 9 45 - 35   35 
Djurgårdsb. FC 22 11 2 9 47 -53    35 
Mariebergs SK 22 9 5 8 43 - 34   32 
Järla IF FK 22 8 7 7 32 - 32   31 
FC Krukan 22 8 6 8 39 - 34   30 
Boo FF 22 9 2 11 46 - 49   29 
Reymersholms IK 22 8 3 11 32 - 37    27 
Vasasällskapet FK 22 7 4 11 51 - 61    25 

 

Damer div 3A 
Polonia Falcons FF 14 12 1 1 51 - 13     37 
Ekerö BoIS 14 12 1 1 45 - 10     37 
Apollon Solna FK 14 10 1 3 54 - 18     31 
FC Kasam 15 7 2 6 36 - 32    23 
Real Gonzo FC 14 5 2 7 33 - 35     17 
En Bro Förm. IF 13 4 2 7 19 - 38     14 
Munsö IF 14 3 2 9 25 - 47     11 
Adelsö IF 14 3 1 10 21 - 51     10 
Tynnered FF 14 1 0 13 15 - 55      3 
 

Kärsgatans ridsällskaps allsvenskelag i hoppning div 3 för häst. Från 
vänster Mikaela Skoog – Shaquille, Camilla Törnetoft – Number One 
och Renée Björling – Chili.                      Foto: Catarina Skoog

Mälarömilen lockade närmare hundra deltagare.                 Foto: Kent Eklöf



Lördagen den 23 oktober startar Skå IKs populära skridsko-och 
hockeyskola i Allhallen vid Svanängens IP. Häng med på en rolig 
och utvecklande säsong. Förutom mycket skridskoåkande och 
hockeyspel blir det massor av annat skoj.

Skridskoskola  
Hos oss är alla  ickor och pojkar som vill lära sig grunderna i 
skridskoåkning välkomna. Hjälm med galler, handskar/vantar och 
halsskydd är obligatoriskt. Bra att ha med sig är är även benskydd 
och armbågsskydd. Du behöver inga förkunskaper för att vara 
med och vi anpassar nivån till alla deltagare. Alla får utvecklas i 
sin egen takt

Ishockeyskola 
Du behöver hjälm med galler, handskar, halsskydd, benskydd, 
armbågsskydd och klubba. Här är det hockey med klubba och 
puck som gäller. Med erfarna och engagerade instruktörer kom-
mer du att träna teknik, balans, skott och spela “tvåmål”. Du 
utvecklar dina tekniska färdigheter och förbereds för ett framtida 
lagspel i Skå IK Hockey.

Anmälan
Du anmäler dig via mail till stefan.eriksson@skaik.se. Anmälan 
ska innehålla barnets namn, personnr, förälders namn, adress 
samt mobil-och telefonnummer. Avgiften är 600 kr och betalas in 
på pg 123949-0. Ange barnets namn. För mer information kon-
takta Stefan Eriksson på Skå IKs kansli, stefan.eriksson@skaik.se 
eller på på telefon 08-56024747 (vardag 09:00 -11:00)

Under höstlovet arrangerar Skå IK aktiviteter i Allhal-
len i samarbete med 

I tre dagar,  1–3 november, gnuggas det lite extra 
på klubbteknik, passning, skridsko, teknik och skott. 
Campen vänder sig i första hand till barn födda 2002–
1996 men äldre och yngre är också välkomna. Alla 
delas in i tre olika grupper med nivåanpassning och 
det blir två ispass per dag för varje grupp. Kostnad: 
750 kr/barn eller 1200 kr/familj med  era barn. 

Kontakta Magnus Wahlqvist, 070-5988228 eller 
Örjan Åström, 070-6481695 eller besök vår 
hemsida www.skaik.se/hockey.

FINANSIERA BILEN 
TILL LÅGA RÄNTAN3,5%
SERVICEAVTAL FR. 211:- KR/MÅN.

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

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

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,8 l/100 km, CO2 från 160 g/km. Skoda Finansiering 36 mån, 30 % kontant 

eller särskild leasingavgift, 40 % 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.

Prislån 
1.938:-/månŠkodaYeti Experience fr. 193.800:-

Förmånsvärde 1.479:-

Leasing 1.100:-/mån

• 9 airbags 

• Regnsensor

• ESP -Antisladd 

• WOKS Whiplashskydd 

• Offroadsystem/program

• Kurvdimljus fram

• Bluetooth handsfree

• VARIOFLEX (unikt flexibelt baksäte)

•  Färddator med Maxi-Dot infodisplay

•  Cd-stereo med 8 högtalare samt stöd för mp3 & AUX-ingång 

• 2-zons helaut. klimatanläggning

•  5 stjärnor i EuroNcap

• Parkeringssensor bak

•  Karossunderdel + extra stenskottsskydd 

•  Bi-Xenon strålkastare med kurv & AFS funktion 

+ Mycket mer!

VÄLUTRUSTAD FRÅN BÖRJAN!

Köp till Business paket.  
Endast 4.900:-
•  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

Värde 13.500:-

Välj till  
Columbus Navigations- 
paket. Nu 11.900:-
•  Columbus med Touch Screen 

DVD navigation

• Parkeringsassistans

•  3-ekrad multifunktionsratt med  

styrning av stereo och telefon

• Pedaler i rostfritt stål

• Sunset -tonade rutor

Värde 26.700:-

Kampanjerbjudande!



32   familj | 

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

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

Däckspecialisten!
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Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Grattis Felix 
som blir 
10 år den 
4 oktober
från mam-
ma, pappa, 
Matilda
och Elin!

Grattis 
Ivar Frisk 
4 år den 
29 augusti. 
Kramar från 
Per-Ola, 
Ulrika, Alice 
och Isak.

Grattis 
Philip på 
11-årsdagen  
den 9 ok- 
tober från 
farmor,
farfar,
Annelie och 
Tommy.

Grattis 
Mathias 
som blir 
tonåring 
den 15 okto-
ber från far-
mor, farfar 
Annelie och 
Tommy.

Grattis 
Ann-Char-
lotte Krus 
på 37-års-
dagen 
den 2 ok-
tober från 
mamma 
och pappa!

Grattis Deni-
se Strate på 
2-årsdagen 
den 15/10 
från mor-
mor, morfar, 
mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Grattis 
Christoffer 
Fredén på 
12-årsdagen 
20/10 från 
mormor, 
morfar, 
mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Grattis 
Alicia på 
2-årsdagen 
den 22 okto-
ber från 
mormor och 
morfar.

 JPS Transport  
EKERÖ    073-903 76 20

Varför hyra bil? 
Vi hjälper privatpersoner med 

mindre transporter och 
på Mälaröarna. 

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

 nyheter
MÄLARÖARNAS

När du behöver hjälp med:

Christin Lindqvist
Jur Kand.

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

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

M
O
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N
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R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

www.malaro.com/mn

• Familjeannonsera GRATIS!  
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt 
eventuellt jpgbild
• Publicering sker i turordning och i mån av 
utrymme
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgiv-
ningsdagen
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.  
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se 
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• För bröllops- och dödsannonser:
mejla annons@malaroarnasnyheter.se eller ring 
560 356 00 och begär prislistaAnn Lagerlöw

Dipl i estetisk akupunktur, öronakupunktur
Dipl alkohol- och drogterapeut 

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

ann.lagerlow1@tele2.se

Estetisk akupunktur
Ring för mer info!

GRATTIS

Grattis Emilia ”Milan” 
Nyberg Eriksson på 6-årsdagen 
den 14/9 från mamma
och Elin.

FÖDDA

Äntligen en tupp i hönsgården!          
Välkommen Zeke, Hanna och Eriks 
son, önskar farbror med kusiner.

DÖDA

• Karin Kristina Stjerndahl, Ekerö, 
avled den 9 september i en ålder av 
78 år.

• Inger Margaretha Ehrström, Ekerö, 
avled den 13 september i en ålder av 
91 år.

• Sture Oskar Hjalmar Alsheden, 
Ekerö, avled den 16 september i en 
ålder av 94 år.

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag 
den 19 0ktober, kl.18.00. 
 
 
Varmt välkommen!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

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

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

Brommaplan 420, Bromma 

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

Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik 

och försäkringar. 

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

Hembesök  Jour dygnet runt 

För avhämtning från fd 
Äppelodling i Stenhamra 

under oktober.
Transport kan ordnas.

Viking Nordin

070-733 50 95
www.smedsudden.se

Har ni något ni vill fira? 
Kontakta oss så hjälper vi 
er att ordna en trevlig fest. 
Vi öppnar upp kvällstid för 
sällskap från 10-40 per-
soner alternativt catering 
hem till er om så önskas.

Tel. 560 330 25   www.nykrog.se    Träkvista 
Fantholmsvägen in till höger vid Ekerö båtklubb

Måndag-fredag  LUNCH  10-14.30

Fredag AFTER WORK  buffé 18-21

Lördag: BRUNCH 12-16 

och A la CARTE 18-21

SÖNDAGSBUFFÉ 12-18. VÄLKOMNA!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorn 

vid åska

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Cert. Massör & dipl. Massageterapeut

Hans Jonson

Massage
Idrottsmassage

Tidsbokning 
070-200 31 97

www.salonghudkroppmassage.se



www.tradgardsakademin.se

info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 

för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

• Privatpersoner annonserar GRATIS. 
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild 

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö. 

• Utannonserat värde får vara högst 250 000 kr
• Publicering sker i turordning och i mån av ut-
rymme. Var ute i god tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.

www.malaro.com/mn
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SÄLJES

Bänkskiva 200x80 ma-
hogny? (Mörk). 450 kr. Tel 
0739-75 69 56.

Monark damcykel 28 t, 3 vx. 
Som ny. Pris 3000 kr. Tel. 
759 04 18.

Norska skogskattungar 
säljes. Bara två kvar – Kung 
Bore och Tummelisa. Födda 
18/6. Levereras med stam-
tavla i SVERAK. ID-märkta 
med microchip, besiktigade, 
avmaskade och fullt vac-
cinerade. Pris 5000 kr. 
Tel: 0704-961 963.
Mail: isabelle@frogpage.se

2 snälla och söta utomhus- 
kaniner söker nytt hem. Stor 
bur ingår samt div. tillbehör. 
Pris: 50:-. Ring Helene 076-
186 70 90.

KÖPES

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

UTHYRES

Hus i Thailand,Mae Phim, 
16 mil söder om Bangkok 
uthyres för 4.000 kr per 
vecka.Huset är fullt utrustat, 
en dubbelsäng och två 
enkelsängar. Stor pool på 
området och 200 m till ha-
vet. Mobil 0709-59 76 06.

SÖKES

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

TACK

Ett stort tack till fam Bjur-
man, Majdan och Wikman 
som arrangerar Stenham-
raloppet varje år! En härlig 
dag där över 240 barn får 
springa ett riktigt lopp – och 
sedan stolta mottaga löpar-
tröjor och medaljer! Hoppas 
ni orkar fortsätta även nästa 
år! Iréne   

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

Jag behöver 
datorhjälp 

NU!

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?

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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Stort sortiment  av 

VÄRMEPUMPAR

Tel: 08-560 466 00  Mobil: 070-260 16 24     
www.ekvt.se

Nu kan Ni även göra 
förbeställningar via nätet!

Gå in på vår hemsida www.ekerotaxi.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med flera års erfarenhet

Vårt arbete

-kundens

trygghet

F-skatt innehas               För referenser, gå in på: 

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

Utnyttja rotavdraget och få
tillbaka upp till 100 000 kronor!

Pråmvägen 4a innergården, alldeles intill Ekerö C. Tel 070-200 31 97  
www.salonghudkroppmassage.se  Välkomna! Stina och Hans

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

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

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

Gardintyger Gardinstänger och skenor Lamellgardiner Rullgardiner 
Sybehör Lampor Lampskärmar Garn mm 

HÖST-
nyheter

Vattenrening

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

Salong hud, kropp & massage
 Ansikts- och kroppsbehandlingar  

   

Övningsköra 
privat?

Anmäl då dig och din handledare till 
handledarkurs hos oss antingen onsdag 
den 13/10, 17.30-21.00 eller söndag den 

31/10, 16.30-20.00. I kursavgiften om 
350 kronor/pp ingår studiematerial, 

fika och inte minst – massor av nödvändig 
information och inspiration! 

Boka kursplats på telefon 08-560 302 01.

Nedan följer merparten av de larm och 
anmälningar som inkommit till Ekerö 
närpolis och Södertörns brandförsvar 
under de senaste två veckorna.

Utöver de nedan listade händelser-
na har även 19 trafikkontroller utförts 
på Mälaröarna under perioden.

13 SEPTEMBER  | Försök till inbrott och 
skadegörelse i ett garage på Blåsbacks-
vägen, Stenhamra anmäls till polisen.

Svanäng-
ens IP i Stenhamra blir stulen.

-

Fågelön.

Gräsåkersvägen, Gräsåker. Grannar 
-

den.
-

punkter på Lovön.

14 SEPTEMBER | 
Storholmen,

-
ten.

Drottning-
holms golfklubb -
sad och en dator stulen.

Nibb-
la backe och på Linvägen.

Ekerö

15 SEPTEMBER | -
om sin dragbil och orsakar trafikkaos på 
Lullehovsbron.

Ekebyhovs-
vägen under helgen.

Färingsö

Färingsö upptäcks. Denna gång är det 

handelsträdgård.

16 SEPTEMBER | 
upptäcks i Tappström.

17 SEPTEMBER | -
hus upptäcks på Adelsö. Bensindunkar 

Sluts brygga

18 SEPTEMBER | -
Drottningholms golfklubb.

19 SEPTEMBER | 
Munsö.
Färingsövä-

gen.

Nyckelby -
ling som är inblandad.

20 SEPTEMBER | 

Söderströms väg, Stenhamra.
Berg-

vik.

21 SEPTEMBER | -

Jung-
frusunds marina.

22 SEPTEMBER | Färentuna hem-
bygdsgård

Någon har eldat på dansbanan, klottrat 
-

brotten.
Gräsåkers förskola -

görelse.

23 SEPTEMBER | 
på Idskär.

Slut, Munsö.

24 SEPTEMBER | 
Ekerö, men hit-

-
tande insats med bland annat hundpa-
trull.

Älvnäs
Trä-

kvista

25 SEPTEMBER | Träkvistavallen 

26 SEPTEMBER | Drottningholm 
sker ett bilinbrott.

Ekerö centrum
inbrott.

Munsö.

34  larmet går | 

Flera båtstölder och bilinbrott

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Musikgudstjänst
Ekerö kyrkokör under led-
ning av Kerstin Baldwin till-
sammans med Beryl Korn-
hill, lektorer och prästen 
Ralph Sjöholm. 10 oktober kl 
16-17, Ekerö kyrka.

Sex, Spex & ung kärlek
Tage Granit ger ”Lyckopill-
ret”, boktips, prova på teater,
fråga barnmorskan eller ku-
ratorn och mycket annat. 12 
oktober kl 19-21, Stenhamra 
fritidsgård.

Ekebyhovs slott
16 oktober kl 14: ”Antirök-
kafé” med elevmedverkan, 
kaféansvarig klass 8 A Tapp-

strömsskolan. 16 oktober 
kl 19: musikafton med unga 
talanger, bland annat 2 kul-
turstipendiater. Inträde 50 
kr. Arr: Ekerö kulturnämnd. 
17 oktober kl 14: Kultur-
skolans stråkorkester med 
Ragnar Bodén som dirigent. 
Kaféansvarig Mälaröarnas 
kammarorkester. Kl 12- 16, 
Ekebyhovs slott. 

Musikcafé
Psalmer sjunges, umgänge 
och fika tillsammans med 
Svän Fogelqvist och Carina 
Einarson. 17 oktober kl 18-
19.30, Adelsö hembygds-
gård.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
 (Manusstopp:

 2 veckor  före utgivning)

Under senaste tvåveckorsperioden har ett stort antal båtar stulits på Mälaröarna.    
                                 Foto: Olle Lilliesköld, Ekerö bildbyrå



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Personskador   
Asylrätt 
Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

MÅLARE
Målningsarbeten

och

Tapetsering

Larsas Måleri

Tel: 0708-10 63 69

Målarmästare på Ekerö

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

 | service för dig!  35

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

TRÄD- & TOMTARBETEN

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

 Tel 560 244 38 
www.micklack.se

Köksluckor  
m.m. lackas!

Snabb leverans!

LACKERING

RÖRARBETEN

KONTORSMATERIAL M.M

FÖNSTER

MÅLARE

TRYCKERI

PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

ASEANNA
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Tel   08-560 355 35 Fax  08-560 355 95

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

560 242 76, 0707-94 89 54 
erland.klingberg@glocalnet.net

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

Kakel och klinker
Badrumsrenoveringar
Golvläggning – trä, plast, linoleum, textil
Utnyttja ROT-avdraget

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

Månd-Fred 06-24
Lörd, Sönd , Helgdag 08-24

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRANDSKYDD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

560 47 111
070 - 683 80 74

www.fsonsallservice.se
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Roger Sjögren 070-717 79 49

08-560 354 08

Nu på Ekerö!

F’SONS
ALLSERVICE AB

 070-747 20 03   070-799 64 21 070-747 20 03   070-799 64 21070-747 20 03   070-799 64 21

 Gräv- & schaktarbeten
 Grov- & finplanering 

    av tomter
 Grundisolering /

    dränering
 Sten- & plattsättning
 Avloppsarbeten



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 2 795 000 kr/bud. TOMT 237 kvm (friköpt). Kastargränd 31.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ HUMMELVRETEN 5 rok, 130 kvm

1-plan Utbyggt Mycket bra läge i ytterkant av området Garage i länga Perfekt för barnfamiljen
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PRIS 2 200 000 kr/bud. AVGIFT 3 451 kr/månad inkl förråd och garage i länga Björkuddsvägen 56 A.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ BJÖRKUDDEN 3 rok, 78 kvm

Gavelläge Lugnt område Brf med bra ekonomi Låg driftkostnad
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AVGIFT från 2.050 till 4 795 kr/månad inkl värme, vatten, sophämtning, parkeringsplats, förråd mm Vallviksvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2-5 rok, 47-110 kvm

Totalrenoverad fastighet Lugnt läge i villaidyll Ljust och fräscht
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PRIS 3 595 000 kr/bud. TOMT 2 230 kvm. Bodavägen 63. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ ILÄNDA 6 rok, ca 170 kvm

Modernt stilrent! Toppskick! Braskamin! 4 sovrum!
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PRIS 3 275 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 3 020 m². Stor härlig trädgårdstomt med gräsytor och fruktträd.
Almhagsvägen 1. EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ TRÄKVISTA 4-5 rok, ca 160 kvm

Kakelugnar och sekelskiftescharm Stor trädgårdstomt
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

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