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08-560 300 96
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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.

BRA START FÖR NYA MÄLARÖ HF
Skå IK och Ekerö IK:s hockeyherrar som förenats i nyskapelsen Mälarö HF hade hemmapremiär i Allhallen 
mot Lidingö Vikings den 5 oktober. Jens Magnusson gör här det historiska förstamålet.  | SPORTEN 30 

                                                                                              Foto: Ove Westerberg

Hamn på
Adelsö
överklagad
Martin ”E-type” Erikssons planer på en vikinga-
hamn på Adelsö har överklagats och länsstyrel-
sen har beslutat att överklagandena ska bifal-
las. | 4

LÅG SKOLMATSKOSTNAD
Endast 18 av landets 290 kommuner satsar min-
dre pengar än Ekerö kommun på skolmaten. Bland 
Stockholms läns 26 kommuner hamnar Ekerö kom-
mun på en delad 24:e plats.  | 6

”Apropå genare, jag måste erkänna att jag 
nog tog en lite snabbare väg hem än du... 
Jag åkte cykelvägen över Stora Essingen 
och Bromma – lika långt som över Brom-
maplan, men nästan bilfritt, utan rödlysen 
och korsningar, rekommenderas... Vi kan ta 
sällskap någon gång så visar jag dig gärna 
min rutt.”  | 28 TYCK

EFFEKTIV HASTIGHETSSKYLT
Efter klagomål från de boende har kommunen kontrol-
lerat hastigheterna utmed Bryggavägen. Bara genom 
att sätta upp skylten sänktes hastigheterna. | 10

NYA FRITIDSAKTIVITETER
Uppfräschade lokaler och nya aktiviteter lockar fler 
besökare till Stenhamra fritidsgård. Två generösa 
stipendier har också delats ut.| 14

FIKATRÄFF FÖR FEM SINNEN 
När bilklubben Spoke island cruisers ordnar fikaträf-
far på anrika Skå festplats får alla sinnen en minnes-
värd upplevelse. | 22 
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Ny textil och keramik av 
Margot Barolo och Ulrika 
Elovsson. Lördagar och sön-
dagar kl 12-16, Ekebyhovs 
slottsgalleri.

Galleri Utkiken
Till den 23 oktober: 
Jubileumsutställning 
”Mälaröbussarna 80 år”. 
30 oktober-27 november: 
Ljusutställing – ”vad döljer 
sig i mörkret” av ljusdesig-
nerTobias Hallgren. Galleri 
Utkiken, biblioteket, Ekerö  
C.

Under samma himmel
Målningar av Maja Braun. 
Till och med 24 oktober,  
bibliotekets öppettider. 
Galleri Granit, Barnens eget 
bibliotek.

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 i Stenhamra.

EVENEMANG

Teckna manga
Sandra Johansson berät-
tar om och lär ut att teckna 
manga. Ta med papper och 
penna. Måndagar 18-25 
oktober, kl 18-19.30, bibliote-
ket, Ekerö C.

Konsertvecka
En vecka full av musik med 
kulturskolans elever. Fri 
entré till alla konserter.
Stråkkonserter 18 och 19 
oktober kl 19, Erskinesalen. 
Pianoafton med blandad 
musikalisk underhållning, 19 
oktober kl 18.30, Ekerö kul-
turskola, Tappströmsvägen 
5. Blåskonserter 20 och 21 
oktober kl 19, Tappströms-
skolans matsal.

Föredrag
”Ös böcker över barnen”. En 
kväll för föräldrar om rim 
och ramsor och barnböcker 
med Stina Zethraeus, barn-
bokskritiker och journalist 
och pedagogerna Ing-Britt 
Björk och Pia Bergqvist-
Ceasar. Fri entré. 19 oktober 
kl 19, biblioteket, Ekerö 
centrum.

Film
”Kvinnors väntan”, regi: 
Ingmar Bergman, Sverige 
1952. Fyra svägerskor sit-
ter i sommarstugan och 
väntar på sina män. Under 
tiden berättar de om sina 
äktenskap för varandra. 
Tragikomiska, romantiska 
och roliga berättelser. Den 
medelålders resignationen 
ställs mot ungdomens för-
vissning om att så ska inte 
livet bli. Medlemskort i Film-
studion berättigar till inträde 
till höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
21 oktober kl 19.30-21.20, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Hästloppis 
Begagnat och nytt till häst 
och ryttare. 24 oktober kl 
14-16,Ölsta Folkets hus, 
Färentuna.

Föreläsning
Om prostatacancer. Kost-
nad: 15 kr för kaffe och bulle. 
21 oktober kl 13.30-15.30, 
Stockbygården samt 28 
oktober kl 13.30-15.30, Kaju-
tan, Pomonavägen 2nb (bot-
tenvåningen på Ekgården).

Ekebyhovs slott
23 oktober kl 14: Notknix-
arna – 3 dragspel, gitarr och 
bas spelar glad musik. 24 
oktober kl 14: Jazzgruppen 
”Maybe Tuesday”. Kaféan-
svarig Träkvista sjöscoutkår. 
Kl 12-16, Ekebyhovs slott.

Moss- och lavvandring
Sture Nordmark visar runt 
bland mossor och lavar i 
Jungfrusundsåsen skogs-
område. Under en vandring 
på åsen redogörs för ätlig-
het, giftighet, miljöanpass-
ning, kuriosa eller allmän 
nyttighet. Medtag matsäck. 
23 oktober, samling vid 
kommunhuset Tappström kl 
10. Arr: Naturskyddsfören-
ingen Mälaröarna.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något!
Ekerö Civilförsvarsförening i samarbete med Ekerö kom-
mun skall utbilda ett antal personer för att kunna hjälpa 
till i en kris, när samhällets egna resurser inte räcker till 
eller orkar hålla ut en längre tid. 

Vi söker personer som är villiga att frivilligt ställa upp för 
att hjälpa till att få samhället på fötter igen efter en stor 
olycka eller en svårhanterlig kris. Ekerö Civilförsvarsför-
ening utbildar gruppen och genomför ett antal övningar 
under vintern/våren för att förbereda gruppen inför 
något som vi inte kan förutse i detalj. Vid en kris ställs 
gruppen under kommunens ledning.

Vi kommer att kalla till ett förberedande informations-
möte senare i höst för att förklara mer och svara på frå-
gor. Normalt kommer vi att hålla till i brandstationen 
i Ekerö centrum.

Anmälan av intresse kan ske per e-post:
ekero@civilforsvarsforening.se eller telefon 070-33 22 380

Ekerö Civilförsvarsförening 
hälsar dig välkommen!

Legitimerad optiker    Kontaktlinser     Terminalglasögon    Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar     Synhjälpmedel    Snabba leveranser    Egen verkstad

 b l ttt 
000

808 5660 313 100 0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1 100 EE Ekkke öörö centttrum EEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
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Med kvalitetsglas från

Gäller t.o.m. 28/11 -10. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden.

Kaffet 
är alltid på!

2 för 1 + Solskydd! 

Vid köp av 
nya kompletta 

glasögon bjuder 
vi på ett extra 
par från utvalt 

sortiment. 
Dessutom får 

du ett solskydd
från Polaroid på köpet

Succén 
fortsätter!

Hos oss får alla råd att se! 
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 Jul på Svartsjö Slott



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 1 550 000:-
Boyta 82 kvm, avgift 4.897:-/mån
Adress: Kapplandsvägen 36
Visas sön 24/10 14.15-15.00
och tis 26/10 18.00-18.45

Väldisponerat gavelradhus i ett plan, beläget i
omtyckt 55+ boende. 3 rok, förråd invid entrén o
garage. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2468.

B 3:a Ekerö Brunna

Utgångspris 2 995 000:-
10 rok, varav 5 sovrum
Boyta 117 kvm, biyta 180 kvm
Tomt 843 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1966

Adress: Åkerstigen 3
Visas sön 31/10 11.30-12.30
och mån 1/11 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2487 till 72456 för beskrivning

Äntligen! Centr beläget o nära till allt. Välkommen till detta gedigna och stora hus, väl omhändertaget av
samma ägare sedan start. Med massor av yta och många rum. Fin inhägnad tomt mot allmänning utan
insyn. Garage. Missa inte detta hus! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2487.

BEkerö Ekebyhov

Utgångspris 3 500 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 128 kvm, biyta 46 kvm
Tomt 1 038 kvm trädgårdstomt
Adress: Alviksvägen 2D
Visas sön 24/10 12.30-13.30
och mån 25/10 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-1766 till 72456
för beskrivning

Fin familjevilla i genomgående
mkt gott skick. Högt, inskyns-
skyddat belägen m vidträckt vy.
Trevliga sällskapsytor m påkos-
tat kök, rymlig matplats o v-rum
m braskamin. Fyra rejäla sov-
rum. Fräscha bad- o duschrum
m bastu. Tillfälle finns att köpa
till grannfastigheten Stockby
2:42. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1766.

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 975 000:-
Boyta ca 80 kvm, avgift 5.912:-/mån inkl värme,
vatten och kabelTV(basutbud)
Tegelbruksvägen 9E, plan 3. Hiss finns
Ring för info om visning.

Bra planerad 3:a med balkong i högt västerläge.
2-3 sovrum, badrum med badkar. Rymligt kök.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2498.

B 3:a Ekerö Centrum

Utgångspris 1 300 000:-
2 rok, varav 1 sovrum
Boyta 20 kvm
Tomt 995 kvm trädgårdstomt
Adress: Alviksvägen 2E
Visas sön 24/10 12.30-13.30
och mån 25/10 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2474 till 72456
för beskrivning

Underbar tomt, högt belägen m
vidsträckt vy. Pool o gäststuga i
mkt gott skick. Enligt detaljplan
får huvudbyggnad, uthus o
garage byggas. Högst 1/4 av
tomten får bebyggas, dock max
250 kvm. Kommunalt VA i tomt-
gräns. Tillfälle finns att köpa till
grannfastigheten Stockby
2:228. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2474.

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 1 975 000:-
3 rok, varav 1-2 sovrum
Boyta 47 kvm, biyta 29 kvm
Tomt 2 081 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1949, ombyggt 1985
Adress: Stenhamravägen 50
Visas 24/10, ring för
visningstid
Sms:a: FB 1071-2494 till 72456
för beskrivning

Underbar trädgårdstomt med
många fruktträd och bra med
lekytor. Mindre hus med källare
med renoveringsbehov, samt
ytterligare en bostad intill. Här
finns möjlighet att skapa sitt
eget drömboende.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2494.

BEkerö Stenhamra

• 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



4  nyheter | 

ADELSÖ | Ett flertal över-
klaganden och yttranden 
har inkommit till läns-
styrelsen gällande den 
historiska gästhamnen som 
Martin ”E-type” Eriksson 
önskar bygga på Adelsö. 
Länsstyrelsen har beslutat 
att överklagandena ska 
bifallas.

Tanken med projektet är att 
skapa en gästhamn för vi-
kingaskepp. De ska ha möj-
lighet att lägga till, slå upp 
sitt tält, kunna grilla på en 
fast grillplats och ha tillgång 
till toaletter. 

– Precis som en modern 
gästhamn fast här är det bara 
för historiska båtar, ingen 
plast, berättade Martin Er-
iksson förra året.

Området för den tänkta 
vikingahamnen är Stakulla, 
Lindby.

Den 23 september 2009 
beslutade byggnadsnämn-
den i kommunen att efter 
ansökan från Martin Eriks-
son, meddela strandskydds-
dispens för byggnadsåtgär-
der på fastigheten Lindby 
2:40.

 Åtgärderna handlar om 
uppförande av en tio me-
ter lång och två meter bred 
brygga avsedd för vikingabå-
tar. Utöver det också en sjö-

bod på 20 kvadratmeter samt 
ett antal vikingabyggnader. 
Byggnadsnämnden medde-
lade även ytterligare ett po-
sitivt förhandsbesked i fråga 
om möjligheten att uppföra 
sjöbodar och vikingabygg-
nader på området.

Naturvårdsverket bedö-
mer bland annat att åtgärder-
na skulle ta mark i anspråk 
som nu är helt orörd.

Martin Eriksson säger i ett 
yttrande att detta inte stäm-
mer och hänvisar till att plat-
sen länge nyttjats som fest-
plats och att det på området 
finns rester av ett gammalt 
torp samt en raserad ång-
båtsbrygga.

I överklagandena nämns 
bland annat att södra Adelsös 
hitintills i princip orörda 
kustlinje begränsas genom 
kommersiell exploatering, 
att verksamheten kommer 
att avhålla allmänheten från 
att vistas på området och att 
allemansrätten kommer att 
begränsas kraftigt. 

Även på dessa punkter är 
Martin Eriksson inte enig.

”Tvärtom kommer de till-
tänkta åtgärderna att under-
lätta för alla som vill besöka 
de fina gravkullarna vid si-
dan om stigen. Verksamhe-
ten kommer inte att avhålla 

allmänheten från att vistas i 
området. Precis som idag ska 
inte någon bil eller busstra-
fik gå på stigen till hamnen 
utan den sker på den fasta 
asfalterade vägen till grisan-
läggningen i Lindby där man 
tar sig vidare till fots”, säger 
Martin Eriksson i sitt ytt-
rande.

Kommunstyrelsen gav ett 
yttrande till länsstyrelsen 
27 november 2009. Där står 
bland annat att ”Projektet 
Stakulla vikingahamn är ett 
positivt initiativ och passar 
väl in i kommunens visioner 
om att levandegöra histo-
rien.

Projektet har presenterats 
för Ekerö kommun som ett 
försök till rekonstruktion av 
en vikingatida kursgård och 
tillhörande hamn och rik-
tar sig till bland annat barn i 
skolåldern.” 

Kommunstyrelsen bedö-
mer att de anläggningar som 
planeras inom strandskyd-
dat område inte på något 
sätt privatiserar marken eller 
avhåller allmänheten från att 
röra sig fritt.

Naturvårdsverket har över-
klagat byggnadsnämndens 
beviljade strandskyddsdis-
pens. Länsstyrelsen gör be-

dömningen att inom områ-
det gäller strandskydd 100 
meter från strandlinjen och 
att de planerade byggnatio-
nerna i och med det är inom 
strandskyddat område. Man 
bedömer att byggnaderna 
inte har karaktären att de kan 
sägas vara avsedda för det 
rörliga friluftslivet, det vill 
säga sådana byggnader som 
kan bli föremål för dispens. 

Man anser också att bygg-
naderna och det ianspråk-
tagna området kommer att 
ha en avhållande effekt på 
allmänheten, även när någon 
vikingaverksamhet för till-
fället inte bedrivs. 

Länsstyrelsen finner att 
även om det handlar om att 
skapa en verksamhet som 
anknyter till kulturarvet, 
överväger det inte det all-
männa intresset att bevara 
strandområdet oexploaterat 
och tillgängligt för allmän-
heten. 

Länsstyrelsen beslutar att 
överklagandena ska bifallas 
och det beviljade förhands-
beskedet ska upphävas. 

EWA LINNROS

Martin ”E-type” Eriksson fick ett positivt förhandsbesked från byggnads-
nämnden i kommunen om att bygga sjöbod och byggnader för vikinga-
verksamhet på fastigheten Lindby 2:40 på Adelsö. Byggnadsnämnden 
meddelade även strandskyddsdispens för bland annat uppförande av 
bryggor. Detta har nu överklagats och länsstyrelsen har gett bifall.

 Foto: Ekerö kommun
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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 24 oktober
21:a söndagen efter trefaldighet
Hilleshögs kyrka kl 11
Söndagsgudstjänst
Lars Brattgård

Torsdag 28 oktober
Timmermannens kapell kl 19
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa
Kiki Brandell Svee

Skå kyrka kl 19
Veckomässa
Lars Brattgård

Söndag 31 oktober
22:a söndagen efter trefaldighet
Färentuna kyrka kl 11
Söndagsgudstjänst
Kiki Brandell Svee
Alla-kan-sjunga-kören
Bodals kammarkör
De äldres dag

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
Vill du sjunga i kör? 
Kontakta Rickard 08-564 209 35

Öppna förskolan
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-12
Stängt på grund av utbildning den
27 oktober och 17 november
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.

“Barockmusik i höstens ljuva tid”
Rickard Backlund spelar i Färentuna kyrka kl 15

Andakt

   Orgelkonsert 30 oktober
Konserter i november och december

20 november kl 15 Skå kyrka
“Romantisk orgelmusik”

11 december kl 15 Färentuna kyrka
“Musikalisk pytt i panna i adventstid”

1700-talet En ny svensk kyrka växer fram!
Lekmannakåren har ändrat plats för träffen den 28 oktober. 
Vi är i Skå kyrka, vi börjar med veckomässa kl 19.

Kyrkofullmäktige sammanträder
Datum: 3 november Plats: Stenhamra församlingsgård Tid: 19.00

Vi pratar om Jesu liv!
Måndagar kl 11 i Färentuna församlingshem, Kiki Brandell leder oss 
och efteråt serveras soppa till självkostnadspris.



Tappström Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90
Öppet: måndag–söndag 8–22

Priserna gäller vecka 42 t o m söndag 24/10 -10 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
IC

A
 Butiksreklam

Självscanning har för oss i kassan inneburit stora förbättringar gällande arbetsmiljön. Mindre lyft och mer 
kundkontakt. Som tack för att du självscannar erbjuder vi dig veckans annonsvaror till ett riktigt bra pris.

Alla tjänar på ICA Självscanning

 15k   
  

 /st 

 Färdiga soppor 
 Kelda.   500 ml.   Ord. pris 20:90.   

 Jfr pris 30:00/liter. 

Max 1 erbj/kund. 

Gäller endast vid självscanning.

 39k   
  

 /förp 

 Kaffebönor 
 Classic.   500 g.   Ord. pris 52:00.   

 Jfr pris 78:00/kg. 

Max 1 erbj/kund.

Gäller endast vid självscanning. 

 Kräftstjärtar/räkor 
 ICA.   170 g.   Ord. pris 29:50–32:90.   

 Jfr pris 117:65/kg.  

Max 1 erbj/kund.

Gäller endast vid självscanning.

 20k   
  

 /förp 

 Tagliatelle 
 ICA Italia.   500 g.   Ord. pris 16:90.   

 Jfr pris 10:00/kg.  

Max 1 erbj/kund.

Gäller endast vid självscanning.

 Kassler 
 Scan. Ursprung Sverige.   

1 kg.   Ord. pris 89:00. 

Max 1 erbj/kund.

Gäller endast vid självscanning. 

  

 59k    /kg 

 Ananas 
 Costa Rica.     

Ord. pris 19:90.

Max 1 erbj/kund.

Gäller endast vid självscanning.     

  

 5k    /st 

VECKANS SJÄLVSCANNINGSVAROR
 (Ps. Alla nya som tecknar avtal om självscanning får 100:- i startrabatt vid köp för minst 500:- )

 10k   
  

 /st 

En tjänst för dig med ICA Kort. Anmäl dig i förbutiken.
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KOMMUNEN | I snitt kos-
tar skolmaten i Sverige 
5140 kronor per elev och 
år. Men skillnaderna mellan 
kommunerna är stora och 
Ekerö kommun ligger långt 
bak i listan. Det är bara 18 
av landets 290 kommuner 
som satsar mindre pengar 
än Ekerö kommun på skol-
maten. Nu vill barn-och 
ungdomsnämnden satsa på 
bättre matkvalitet.

Kommunen i topp, Vindeln 
i Västerbottens län, satsar 
nästan tre gånger mer än den 
kommun som satsar minst. 
I Vindeln kostar skolmaten 
9050 kronor per elev och år. 

I Ekerö kommun är samma 
siffra 3920 kronor per elev 
och år.

Snittet för Stockholms län 
är 5170 kronor . Huddinge 
är den kommun som satsar 
mest med 5810 kronor per 
elev och år.

Av Stockholms läns 26 
kommuner hamnar Ekerö 
kommun på en delad 24:e 

plats.Sammanställningen 
bygger på uppgifter som res-
pektive kommun är skyldig 
att rapportera till Statistiska 
centralbyrån.

”Skolmatens vänner” 
har följt utvecklingen i lan-
dets kommuner sedan 1996. 
”Skolmatens vänner” arbetar 
för att främja maten i skolor 
och förskolor och verksam-
heten bedrivs av Lantbrukar-
nas Riksförbund.

1996 var måltidskostna-
den per elev och år i Ekerö 
kommun 3320 kronor. Un-
der tidsperioden 1996-2009 
har denna kostnad inte stigit 
konstant utan också tidvis 
sjunkit. År 2000 var kostna-
den nere på 2889 kronor.

Per skoldag är kostnaden 
cirka 22 kronor per elev. I 
kostnaden ingår råvaror, per-
sonalkostnader, transporter 
och övriga förnödenheter så-
som diskmedel. Av dessa 22 
kronor svarar livsmedlen för 
cirka 40 procent vilket i snitt 
blir drygt 8 kronor per elev 

och skoldag i Ekerö kom-
mun.

Matproduktion är den en-
het inom Ekerö kommun 
som ansvarar för ekonomi, 
personal och matsedelspla-
nering vid totalt femton kök 
inom skola och förskola. Ar-
betet utförs på uppdrag av 
barn- och ungdomsnämn-
den som bland annat beslutar 
om budgetfördelning. 

För att hålla budgeten ser 
man till att ha en lägre bered-
ningsgrad.                                         

– Vi varierar med mer 
grönsaksrätter som är ägg- 
och mjölkbaserade. Skolkö-
ken i kommunen har en fan-
tastisk personalgrupp. De 
anstränger sig verkligen. Det 
är också viktigt att inte arbeta 
med överproduktion och att 
man arbetar med färska rå-
varor, berättar Kerstin Zack-
risson på Matproduktion.                                                                                                                                   
  Ekerö kommunen strävar 
efter att bli en av Sveriges tio 
bästa skolkommuner. Hur 
har man tänkt kring den re-

lativt låga satsningen när det 
gäller just skolmaten?

– Vi har uppmärksammat 
att det behövs bättre matkva-
litet. I kommande års budget 
har barn- o ungdomsnämn-
den avsatt en halv miljon 
kronor mer till förskolan och 
skolan för att satsa på mat-
kvalitet, säger Anders Ana-
grius, nämndansvarig för 
barn- och ungdomsnämn-
den i kommunen.

På nämnden har man inte 
riktigt tänkt klart än på vilket 
vis man ska höja matkvali-
teten. Det kan till exempel 
bli ett pilotprojekt på någon 
skola.

– Det är viktigt att inte bara 
säga att nu ska vi öka kostna-
derna för maten utan också 
att ha en bestämd idé om hur 
det här ska gå till och vad det 
är för förutsättningar som 
behövs. Vad man är intres-
serad av är att kunna laga mat 
från grunden och köpa min-
dre färdiglagat, säger Anders 
Anagrius.

Många av de elever som re-

daktionen har frågat är miss-
nöjda med maten.

–  Förra veckan fick vi bara 
potatisbullar och sylt. Det 
var det som fanns kvar. Mjöl-
ken var slut och majsen sma-
kade ingenting. Att bara äta 
bara potatis och klara sig på 
det en hel skoldag kan man 
knappast kalla för bra mat, 
säger Jesper Bengtsson som 
går i nian på Ekebyhovsko-
lan. 

Klasskompisen Madeleine 
Friberg tycker inte att maten 
är speciellt god medan några 
andra elever tycker om ma-

ten. De eleverna menar att 
alla kanske inte tycker om så-
dant som till exempel bönor 
och att det mer handlar om 
en smaksak.

– Vi lyssnar av med elev-
erna genom enkäter och så 
kallade matråd och prövar 
oss fram. Ekerö kommun är 
en ekologisk kommun och 
den matsedel vi har tagit 
fram nu grundar sig på dessa 
intentioner att vi ska jobba 
med klimatsmart mat, säger 
Kerstin Zackrisson.

Den halva miljonen kronor 
som barn- och ungdoms-
nämnden vill avsätta för att 
höja skolmatskvaliteten är än 
så länge ett budgetförslag.

– Förhoppningsvis kom-
mer vårt budgetförslag att 
bifallas i kommunfullmäk-
tige i november när budgeten 
slutligen ska fastställas, men 
jag tror att det här är väl för-
ankrat så att det blir av, säger 
Anders Anagrius.

                                EWA LINNROS

”Det är viktigt 
att inte bara säga 
att nu ska vi öka 
kostnaderna, utan 
också att ha en 
bestämd idé om 
hur det här ska
 gå till” 

Årtal, ökning 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Index 09 Ökning 08-09,% Reell ökning 96-09,%

EKERÖ 3320 2920 3140 3160 2889 3140 3530 3590 3650 3460 3920 3620 3760 3920 76,3 4,3 0,9

RIKET i snitt 3080 3160 3170 3320 3380 3580 3730 3770 4000 4140 4350 4610 4890 5140 100,0 5,1 22,4

MÅLTIDSKOSTNADER PER ELEV OCH ÅR I KRONOR                             Sammanställning Jan Sundström på uppdrag av Skolmatens vänner               

Låg kostnad för skolmaten i kommunen
Barn- och ungdomsnämnden vill satsa en halv miljon kronor

    

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

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

PRIS: 2 400 000 KR/BUD BOAREA: 128 KVM ANTAL RUM: 6 ROK BYGGÅR: 1974 TOMTAREA: 1 282 KVM

ADRESS: BRUKSBACKEN 10 VISAS: LÖR 23/10 13.15-14.00 KONTOR: MÄLARÖARNA 08-80 76 00

SMS:A S 451666 TILL 72456

EKERÖ ADELSÖ - HÖGT BELÄGEN MED SJÖUTSIKT

Underbar 1-plansvilla om 150 kvm. Villan har under senare år genomgått genomgripande
renoveringar och befinner sig i ’nyskick’. Kök med plats för stor familj och många vänner till
bords. Vardagsrum med braskamin. Två helkaklade våtrum. 4-5 sovrum. Trädäck om ca 80 kvm
med sjöglimt. Fritt söderläge invid ängarna. Nära bad och kommunikationer.

ANTAL RUM: 5 ROK BYGGÅR: 1994 TOMTAREA: 926 KVM ADRESS: KOLTRASTVÄGEN 29

KONTOR: MÄLARÖARNA 08-807600 SMS:A S 487824 TILL 72456

EKERÖ ÄLVNÄS - ALLT I ETT PLAN

SÅLDSÅLD

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



Troxhammar Gård
ÖPPET VARJE LÖRDAG 

10.00-14.00

Kyrkornas

KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:
Se hemsidan 

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

Nyheter & information från våra församlingar                                                    nr 16  2010

Onsdag 20/10
Ekebyhovskyrkan kl 19.00 
MÄSSA                                          
Jonas Gräslund

Torsdag 21/10 
Munsö kyrka kl 9.15                  
SMÅBARNSANDAKT                 
Svän Fogelqvist, Mona Wikborg

Söndag 24/10
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
FAMILJEGUDSTJÄNST 
Jonas Gräslund, Barnkören, Helena 
Hansson, Marie Björnvad

Ekerö kyrka  kl 11.00
HÖGMÄSSA 
Pernilla Hammarström,  
Sonorakören, dir: Mait Thoäng

Lovö kyrka kl 11.00 
FAMILJEGUDSTJÄNST                    
– TEMA: FRED OCH FRIHET 
Elin Rundh Dapo,  
Lovö barnkör under ledning av 
Ylva Karlström

Munsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA 
Staffan Eklund

Onsdag 27/10
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA                                             
Staffan Eklund

Söndag 31/10
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST 
Christer Kivi

Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA 
Ralph Sjöholm, Ensemble ur kyr-
kokören, dir: Kerstin Baldwin

Drottningholms slottskyrka  
kl 16.00
HÖGMÄSSA 
Christer Kivi, Anna Forsström 
S:ta Anna Vokalensemble,                 
dir: Ann-Marie Bodén

Adelsö Hembygdsgård kl 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST                     
Sång och kaffe 
Svän Fogelqvist

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

23/10 ”Samhällsansvar”  
Intervju, Elisabeth Nordström

30/10 ”Frälsningen” 
Intervju, Ingmar Johánsson

Med fokus på mänskliga rättigheter

Artikel 1

Alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättig-
heter. De har utrustats med 
förnuft och samvete och bör 
handla gentemot varandra i 
en anda av gemenskap. 

Den 24 oktober firar vi FN-
dagen  – en dag då de mänskliga 
rättigheterna står i fokus. 

FN:s deklaration om mänsk-
liga rättigheter antogs 1948. 
Ändå kan vi bara konstatera att 
det är en lång väg kvar till den 
dag då de blir verklighet, även 
om vi som svenskar nog tycker 
att det är självklart att vi ska 
ha de fri- och rättigheter som 
beskrivs i deklarationen.

För oss är den individuella 

friheten, som att få uttrycka vår 
tro eller icke-tro, våra politiska 
åsikter och att få ha vilka kläder 
vi vill, en självklarhet. Ofta så 
självklar, att vi blir förargade 
när vi utomlands kanske be-
höver ta på oss långbyxor eller 
långärmat, för att komma in på 
en plats som för andra är helig.

Främlingar, främlingskap
Svårare är det när andra kom-
mer till oss, med sina vanor, sin 
tro och sin kultur. 

ånga av oss, som har yttat 
runt en del inom Sveriges grän-
ser kan uppleva, till och med 
i sitt eget hemland, hur kultur 
och umgängesformer är olika. 
Vi kan känna främlingsskap i 
miljöer som är nya för oss.

 Det som är nytt känns ofta 
främmande och skrämmande. 
Rädslan är en farlig drivkraft.
När den blir ömsesidig är den 
riktigt farlig. Den här hösten har 
det blivit extra tydligt.

Syndabockar
Ibland är det skönt att ha en 
syndabock – då kan jag känna 
mig oskyldig.

Just nu tycks sverigedemo-
kraterna ha blivit syndabocken, 
som får oss andra att känna oss 
fria från fördomar. 

Samtidigt måste vi konstatera 
att många som kommer till vårt 
land, möter en behandling som 
är allt annat än människovärdig. 
Det som är en självklar rättighet 
för oss, gäller inte alla.

Vi tror på en Gud som älskar alla människor.
Vår tro rymmer bara öppenhet och respekt.
Där finns inte plats för främlingsfientlighet.

NEJ   RASISM.T
IL

L

www.svenskakyrkan.se/ekero

ÖPPET HUS
Torsdag 28/10 kl 13.30 i Adelsö hembygdsgård

”Livet och sången”
visor och musikaliska minnen från ett sångarlivv

Ove Engström
sjunger, spelar och berättar

FÖREDRAGSKVÄLL
Måndag 18/10 kl 19.00 i Ekebyhovskyrkan

”Böna och be”
– en  kväll om religiöst tjat, själslig kamp 

och andlig vila

Larsåke W Persson 
pastor och själavårdslärare

SOPP-
LUNCH 
varje torsdag kl 12.00
i Ekebyhovskyrkan

Man In The Mirror
I en gospelkonsert i Ekerö kyrka 
sjöng Malcolm Chambers den 
kända Michael Jackson-låten
Man In The Mirror. Kanske är 
det precis den utmaningen vi
alla behöver:

I´m starting with the man in  
the mirror
I’m asking him to change 
his ways
And no message could have
been any clearer
If you wanna make the
world a better place
Take a look at yourself and 
then make a change.

Svenska kyrkans annonkam-
panj ”Nej till Rasism” är en ut-
maning för oss alla.

Marianne Abrahamsson

Svenska kyrkans annonskampanj - en utmaning för oss alla.

OBS! 

Flyttad till 11 november!



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 Väsby
Fin arkitektur och perfekt läge har denna mycket trevliga  och välplanerade 1-plans villa med hel källare.
Totalt ca 280 kvm, fördelat på 7 rok varav 4-5 sovrum. Många fina detaljer såsom tak öppet till nock, stora
fönsterpartier och lanternin. Stor öppen spis. Gott om förrådsutrymmen. Härlig trädgård som vetter mot
allmänning med mysigt altandäck med glastak. Bergvärme. Stort vidbyggt garage. Fastigheten är Ringmärkt
vilket innebär besiktigad och bl a försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 136 kvm Biarea: 128 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 950 000 kr
*Tomt: 850 kvm
  

Slåttervägen 28
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Boarea: 136 kvm Biarea: 128 kvm
Utgångspris: 3 950 000 kr
Tomt: 850 kvm

Ekerö Sommarstad
Sjöutsikt och söderläge! Härlig villa med stora fina ytor, totalt ca 345 praktiska kvm. Separat företagsdel/
tonårsdel. Vidbyggt dubbelgarage med smörjgrop. Altan med soligt västerläge och fin utsikt mot natur-
område. Prydlig och lekvänlig trädgårdstomt 1426 kvm. Gångavstånd till bad, båtbrygga, busshållplats
och Asknäs gård. Fastigheten är Ringmärkt det innebär besiktigad och bl a försäkrad mot dolda fel!

*Boarea: 159 kvm, biarea 185 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 375 000 kr
*Tomt: 1 424 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 159 kvm, biarea 185 kvm
Utgångspris: 4 375 000 kr
Tomt: 1 424 kvm plan trädgårdstomt

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

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

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

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

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

Färingsö Stenhamra
Trevlig villa med bra läge i området. Väldisponerad totalyta om ca 300 kvm, 9 rum, stort kök och matrum. 2
våtrum, bastu, tvättstuga, verkstad och bra förvaringsutrymmen. Visst moderniserings/renoveringsbehov.
Vardagsrum med tak i nock, mysig gillestuga med bar, braskamin och vinkällare. 3 eldstäder. Inglasat uterum
och altan med soligt s/v-läge. Fin trädgård 987 kvm. Garage. Fastigheten är Ringmärkt, det innebär
besiktigad och bl a försäkrad mot dolda fel!

*Boarea: 149 kvm, biarea 149 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 850 000 kr
*Tomt: 987 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 149 kvm, biarea 149 kvm
Utgångspris: 2 850 000 kr
Tomt: 987 kvm plan trädgårdstomt

Ramunds Backe 6
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: 3 475 000 kr
*Tomt: 1 391 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 152 kvm, biarea 100 kvm
Utgångspris: 3 475 000 kr
Tomt: 1 391 kvm trädgårdstomt

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

Ekerö Munsö
Modern mycket fin 1-plans villa i omtyckt område med bullerby-känsla och naturen runt hörnet. Fem
generösa sovrum, varav det ena med stort loft samt två fina badrum. Öppen planlösning mellan kök
och vardagsrum. Flertalet utgångar till uteplatser, både trädäckade och stenlagda. Stort härligt
utomhus-spa och ny stor tillbyggnad -09 med bl a ryggåstak och loft. Båtplats finns att hyra. Besiktigad.

*Boarea: 160 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 250 000 kr
*Tomt: 1 022 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 160 kvm
Utgångspris: 3 250 000 kr
Tomt: 1 022 kvm plan trädgårdstomt

Kvarnstugevägen 24
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Sjönära och trivsam 2-plans villa med bra läge invid liten återvändsgata. Entréplan med vardagsrum, kök och
kaklat duschrum. Övre plan med tre bra sovrum, klädkammare och ett kaklat våtrum. Ljust och fräscht skick.
Stor altan med terrassmarkis, em- och kvällssol. Barnvänligt område med gångavstånd till skola, dagis, affär,
bad mm. Besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 106 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 950 000 kr
*Tomt: 295 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 106 kvm
Utgångspris: 2 950 000 kr
Tomt: 295 kvm plan trädgårdstomt

Sandgränd 17
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Hus i toppskick! Fint kök med öppen planlösning mot vardagsrum med mysig braskamin och utgång till
balkong med förmiddagssol. Tre bra sovrum, två helkaklade badrum och extra allrum. Ljus & modern
färgsättning med parkettgolv i alla rum. Tre härliga uteplatser, varav en under tak och en på insynsskyddad
innergård. Carport & två förråd. Besiktigat!

*Boarea: 111 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 775 000 kr
*Tomt: 286 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 111 kvm
Utgångspris: 2 775 000 kr
Tomt: 286 kvm plan trädgårdstomt

Siltgränd 13
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

4:a Färingsö Kungsberga
Trevligt bostadsrättsradhus 4-5 rum och kök med ett fint läge i ytterkant av området. 3-4 sovrum,
vardagsrum och kök, alla rum är nymålade.  2 våtrum + separat tvättstuga.  Visst underhållsbehov.
Härlig altan på baksidan av huset, helt ogenerad och med fri utsikt mot åker/äng. Utanför köket
finns en stenlagd uteplats med s/v-läge. Garage i länga.

*Boarea: 100 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 755 000 kr
*Avgift: 6 284 kr exkl el

  Boarea: 100 kvm
Utgångspris: 755 000 kr
Avgift: 6 284 kr exkl el

Skepparns Väg 28
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

3:a Ekerö Björkudden
Omtyckt 1-plans bostadsrättsparhus med trevligt läge i området. Bostaden är välskött, ljust och fräsch.
2 sovrum, kök med matplats och öppen planlösning till vardagsrum. Badrum + separat tvättstuga.
Altan under tak med söderläge samt fin lättskött liten trädgård. Förråd vid huset och garage i länga.
Luftvärmepump -07. Mycket välskött bostadsrättsförening.

*Boarea: 78 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 975 000 kr
*Avgift: 3 451 kr exkl. el

  Boarea: 78 kvm
Utgångspris: 1 975 000 kr
Avgift: 3 451 kr exkl. el

Åkerstigen 103 B
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

3:a Färingsö Kungsberga
1-plans bostadsrättsparhus med garage invid huset. Bra skick med bl a nytt kök och nya vitvaror 2009,
nymålat och klinkergolv. 2 sovrum, duschrum och separat tvättstuga. Möjlighet finns att inreda vinden.
Stor altan delvis under tak och med perfekt s/v-läge, kvällssol. Uteplats och fin liten trädgård.

*Boarea: 75 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 925 000 kr
*Avgift: 4 726 kr exkl el

  Boarea: 75 kvm
Utgångspris: 925 000 kr
Avgift: 4 726 kr exkl el

Skepparns Väg 13
Carola Sellman 0702-56 00 77
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

 



Energirådgivningen är ett sam arbete mellan Ekerö  
och 26 andra kommuner i Stockholmsregionen.

Brukar du elda 
hundralappar?

Många märker inte när energianvänd-
ningen skenar iväg på hösten. Det finns 
ju roligare saker att tänka på. 

Problemet är inte bara att det är dyrt 
för dig, utan det ger sammantaget en 
mycket stor miljöbelastning. 

Vill du få bättre kontroll på en av dina 
tråkigaste utgifter så prata med en  
energi- och klimatrådgivare eller gå in 
på www.energiradgivningen.se. 

Där hittar du aktuella faktablad om 
solvärme, olika värmepumpar, isolering, 
elslukarna i hushållet och många andra 
ämnen. Opartisk och kostnadsfri rådgiv-
ning från din kommun. Välkommen!
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TAPPSUND | I september 
blev det första av två steg 
för att avlägsna Seaside 
klart. Det handlar om en 
utredning där man tittat 
på alternativ för hur båten 
ska tas bort. Nu är det steg 
två, det vill säga att utifrån 
utredningen sätta samman 
ett upphandlingsunderlag 
och sedan lägga ut det för 
offentlig upphandling, som 
ska bli klart.

Konsulten som gjort utred-
ningen kring förutsättning-
arna för att flytta Seaside har 
utrett fyra olika alternativa 
metoder. Det ena var att man 
skulle skära upp den på plats 
i vattnet. Alternativ två var 
att man skulle dra upp bå-
ten på landområdet bredvid 
vrakplatsen och sedan hugga 
upp den där. Det tredje var 
att bogsera bort båten från 
platsen till en restaurerings-
anläggning i Sverige och det 
fjärde alternativet var samma 
förfarande men att man istäl-
let skulle bogsera båten till 
Baltikum eller Danmark. 

– Med hänsyn till kostna-
der och även tidsaspekter 
så förordade konsulten den 
sistnämnda varianten. I Sve-
rige finns inga upphugg-
ningsanläggningar längre. De 
två första exemplen föll på 
miljöhänsyn och även prak-

tiska hänsyn. Jag tror inte att 
vi skulle ha fått tillstånd av 
vare sig länsstyrelsen eller 
av markägaren att hugga upp 
båten på plats, säger Mathias 
Molin på kronofogdemyn-
digheten.

Nästa steg är nu att få klart 
upphandlingsunderlaget för 
bortforslandet av båten.

– Vi har beaktat resultatet 
från utredningen och håller 
på att ta fram ett underlag 
för upphandling. Vi är i slut-
skedet för det och hoppas på 
att få ut det relativt snart för 
en offentlig upphandling, 
säger Linus Sundemar som 
är kontaktperson för upp-
handlingen på Skatteverkets 
inköpsenhet.

Han kan dock inte ge nå-
got datum för när upphand-
lingen kommer att läggas ut 
eller slutdatum för när den 
ska vara klar.

För ett år sedan gick en 
upphandling om intet då 
man inte tagit med i beräk-
ningarna att isen skulle lägga 
sig. 

– Nu spekulerar jag bara, 
men det kan tänkas att detta 
pågår under längre tid med 
hänsyn till att isen kanske 
lägger sig. Då kan det pågå 
fram till mars, säger Mathias 
Molin.

Seaside har sitt ursprung i 
Norge. Den norska facebook-

gruppen MS Skogøys (Sea-
sides tidigare namn) vänner 
som har närmare 1200 med-
lemmar, vill få hem båten. De 
har nu bildat en arbetsgrupp 
och planerar att resa till Ekerö 

i mitten på oktober. De tar 
med sig dykarutrustning för 
att göra en inspektion av bå-
ten och kommer att be om ett 
möte med kronofogden.

– Ägaren kan inte överlåta 

båten till norrmännen och 
vi kan absolut inte göra det.
Vad de kan göra är att de kan 
komma in med ett bud på 
upphandlingen. Vi har värde-
rat båten och den har ett ne-

gativt värde. Det kostar mer 
att ta hand om den än vad 
råvarorna skulle vara värda, 
säger Mathias Molin.

                           EWA LINNROS

Senaste nytt om Seaside

Seaside kan hamna i istäcke ännu en vinter. Något beslut om när och hur båten ska avlägsnas är ännu inte klart.                                        Foto: Ewa Linnros

Välkommen att träna med oss!

Vi bygger ut och kommer att utöka 
gruppträningen med bl a spinning!



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

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

Ditt lokala byggvaruhus med
den personliga servicen!

Alla angivna kampanjpriser är inkl. 
moms och gäller t.o.m 30/10 2010 
eller så länge lagret räcker.

Passa på!

 20%
 RABATT
på dlh ekbänkskivor

www.paroc.se

TILLÄGGSISOLERA VINDEN!

Bästa tänkbara isoleringsmetod

PAROC Vindsull är idealisk för isolering av vinds-

bjälklag. Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter 

tätt kring genomföringar, ventilationsrör och 

skorsten – och arbetet går snabbt. Isoleringen 

brukar ligga på plats efter bara några timmar!

Välkommen att hämta ett gratis mätverktyg i butiken, 

så kan du enkelt ta reda på om din vindsisolering är 

tillräcklig.

MASSIVA 
GRUNDOLJADE 
EKBÄNKSKIVOR

HADE DU HÖG 

ELKOSTNAD 

FÖRRA VINTERN?

Paroc stenull är mångsidig obrännbar 
och dessutom miljövänlig.

Med Fibo-Trespo våtrumsskiva, som ser 

ut som kakel, marmor, trämönster och 

granit kan vem som helst nu klä väggarna 

i våtrummen.

Produkten är godkänd för våtrum och 

monteras snabbt och enkelt. Storlek på 

skivorna är 10,2x620x2400mm. Våtrums-

skivan har 15 års garanti.

GLÖM ALLT 
ARBETE MED 
GIPSPLATTOR, 
MEMBRAN, 
KAKEL, FIX- 
OCH FOGBRUK

www.boandren.se

Kom ihåg!
ROT-avdraget 

är tillbaka!

du bygger 
nytt badrum 
på 2 dagar

Paroc 
VINDSULL

 20%
 RABATT

DEMO-DAG!

 lörd. 23 okt 
kl 9-14

Få hjälp med energiberäkningar 

och besparingar! Prata med 

Parocs representant Anders.

Bo Andrén/Fibo-Trespo’s 

representant Tomas 

svarar på dina frågor.
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GUSTAVALUND | Under en 
augustivecka testades en 
ny, elektronisk hastighets-
skylt utmed Bryggavägen 
vid Gustavalundsområdet. 
Utvärderingen är nu klar 
och visar framförallt att 
skylten i sig hade stor 
effekt.

Boende i området har länge 
klagat över höga hastigheter 
på Bryggavägen och krävt 
att kommunen vidtar åtgär-
der. I augusti kom den elek-
troniska skylten upp för att 
kontrollera huruvida has-
tigheterna är för höga och 
hur dessa ska kunna sänkas. 

Skylten mätte fordonets 
hastighet och visade sedan 
siffran i rött respektive grönt, 
beroende på om hastighets-
begränsningen överträddes 
eller ej. Skylten mätte och 
lagrade sedan hastigheten 
under hela visningen för att 
se om den sänktes.

– Det som var mest intres-
sant var att vi kunde kon-
statera att 82 procent av bi-
listerna sänkte hastigheten 
när skylten tändes, berättar 
Annica Karlsson, trafikpla-
nerare på kommunen.

Under veckan passerade 

7 095 fordon som hade en 
medelhastighet på 51 km/h 
vid början av mätningen 
och 49 km/h vid slutet av 
mätningen. Vissa bilister 
höll hastigheter långt över 
de tillåtna 50 km/h och an-
dra körde saktare. Störst an-
tal fordon passerade mellan 
klockan 15 och 16 på efter-
middagarna.

– Inga ytterligare åtgärder 

är planerade just nu när det 
gäller trafiken på Brygga-
vägen, men i samband med 
centrumutbyggnaden kom-
mer vi att se över hela trafik-
situationen i området, säger 
Annica Karlsson.

Hon kan dessutom berätta 
att kommunen nyligen har 
köpt in en radarräknare som 
inom kort kommer att börja 
användas i extra utsatta om-

råden, som till exempel kring 
skolor och på hårt trafikerade 
vägar. Den kommer att re-
gistrera antal fordon, typ av 
fordon och hastighet, men är 
ett rent mätinstrument och 
kommer inte att identifiera 
fordon.

LO BÄCKLINDER

KOMMUNEN | Kommunens 
delårsrapport för januari 
till augusti 2010 visar att 
de samlade tillgångarna 
har ökat med 106 miljo-
ner kronor. Detta är 80 
miljoner kronor mer än de 
beräknade 21 miljonerna.

Den delårsrapport som pre-
senterades för kommunsty-
relsen den 5 oktober visar 
positiva ekonomiska resul-
tat. Tillsammans uppgår nu 
kommunens tillgångar till 
1 618 miljoner kronor. Till 

största delen består de öka-
de tillgångarna under året 
av högre skatteintäkter och 
större reavinster vid försälj-
ningar än förväntat samt po-
sitiva resultat i övriga verk-
samheter. 

I delårsrapporten framgår 
även att kommunens skul-
der till låneinstitut har mins-
kat med 900 000 kronor 
och uppgår till 469 miljoner 
kronor. 

LO BÄCKLINDER

Plus i kommunens kassa

Efter klagomål angående höga hastigheter och trafikbuller från boende i området  har kommunen utfört 
elektronisk hastighetsövervakning utmed Bryggavägen.            Foto: Lo Bäcklinder

KOMMUNEN | I miljönämn-
dens verksamhetsredovis-
ning fram till augusti 2010 
framgår att en stor del av 
målen har uppnåtts. Men 
fortfarande kvarstår en hel 
del.

Bland annat konstateras att 
målet att minska utsläppen 
av fosfor från enskilda av-
loppsanläggningar i kom-
munen med 30 procent från 
2009 är uppnått. Likaså att 
100 procent av avloppsslam-
met ska vara godkänt enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer 
för andelen tungmetaller.

I rapporten konstateras 
även att 100 procent av bad-
vattenproverna som tagits 
i kommunen under året har 

varit tjänliga.
När det gäller ärendehand-

läggningen har miljönämn-
den uppnått målet att 95 
procent av ärendena som tas 
upp i nämnden ska vara be-
handlade inom två månader. 
Under 2009 var motsvaran-
de siffra 53 procent.

Icke uppnådda mål är 
bland annat att alla radongas-
halter i bostäder över 400 Bq 
per kubikmeter ska vara åt-
gärdade och att alla bostäder 
och arbetslokaler ska ha en 
radonhalt under 200 Bq per 
kubikmeter.  I båda dessa fall 
hänvisas till att nya fastig-
heter och lokaler med höga 
halter hela tiden tillkommer.

LO BÄCKLINDER

Minskade utsläpp av fosforEffektiv hastighetskylt
sänkte höga farter

Vissa onsdagar 
hösten 2010 

i Skå skola 19.00-20.30

Titta på vår hemsida
www.faringsohumbuggs.se

för aktuella tider

Kurser i bugg startar 
vårterminen 2011

Öppen dans 
Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Färg-
utskrifter

Virus i 
datorn?

Datorn 
krånglar?

Tillbehör 
till datorn?



www.husmanhagberg.se

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

Ekerö Älvnäs
Fantastisk sydvästvänd sjötomt med utsikt över Busviken i eftersökta Älvnäs. 1,570 kvm sluttande tomt med egen brygga.
Bästa väderstreck med sol vid vattnet från morgon till kväll. Tomten är idag bebyggd med mindre fritidshus för sommarboende.
Kommunalt V/A vid tomtgränsen klart att ansluta. Byggrätt ca 240 kvm. Unikt tillfälle att förvärva en av Älvnäs bästa sjötomter utan
insyn och med ett härligt lugn och en trivsam atmosfär.
Pris & visning: Vänligen ring  för information Adress: Talgoxevägen 23  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Brunna 4:a
Eftertraktat BR-radhus i populärt område med en grönskande, naturskön omgivning. Genomgående fint skick med
nyrenoverat kök från 2009. Två badrum och tre bra sovrum samt stor klädkammare. Två fina uteplatser där framsidan har söderläge.
Trevligt beläget centralt på Ekerö nära skola/dagis, buss, matbutik.Barnvänligt och bekymmersfritt boende.
Utgångspris: 1.375.000 kr  Kvm: 121  Avgift: 6.479 kr  Visas: Sön 24/10 & tis 26/10. Vänligen ring för visningstid 
Adress: Tunnlandsvägen 58  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Munsö
Lantligt idylliskt boende i modern bekymmerfri enplansvilla med underbar trädgård i bästa SV-läge. Välplanerade
trivsamma ytor med utgång till stor altan under tak. Charmigt kök, 3 sovr. 2  bra våtrum. 107 kvm boyta + ca 30 kvm fristående
garage, snickarbod i anslutning. Huset är byggt 1985 av säljaren, som bott där hela tiden. Härlig odlingsvänlig tomt  med gräns mot
allmänning. Närhet till busshållplats med ca 35 min. till Brommaplan.  Varmt välkommen på visning!
Utgångspris: 2.295.000 kr  Visas: Vänligen ring för visningstid.  Adress: Kvarnstugevägen 12 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Adelsö
Sjöläge med sol hela dagen och ogenerat läge omgärdad av tät grönska. Dubbeltomt som är avstyckad och kan förvärvas var
för sig eller tillsammans. Denna tomt är 2.645 kvm och bebyggd med enklare fritidshus utan eget avlopp. Sjövatten vid husknut.
Underbart läge vid Mälarens strand med närhet till färja. Ytterligare tomt om 2.708 kvm bebyggd med charmigt fritidshus kan köpas
separat. Unikt tillfälle att förvärva sjöfastighet dit kommunalt V/A planeras.
Utgångspris: 1.995.000 kr Visas: Vänligen ring för information.  Adress: Marielundsvägen 38C  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  

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

Räkna med oss när det gäller ditt boende.

Välkommen att bli nöjd du också!
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STENHAMRA | Det målas, 
kokas och blixtrar för fullt 
på Stenhamra fritidsgård. 
Renovering pågår både ute 
och inne och de nystartade 
matlagnings- och fotogrup-
perna är i full gång. Allt 
tack vare stipendier, bidrag 
från kommunen och hårt 
arbetande ungdomar och 
personal. 

Den 11 oktober delade ”Skan-
dia idéer för livet” under 
högtidliga former ut två sti-
pendier på sammanlagt 14 
000 kronor till de nystartade 
ungdomsgrupperna. 

Matlagningsgruppen, som 
fick 4 000 kronor i stipen-
dium, kom till på initiativ 
av ett par tjejer som brukar 
besöka fritidsgården. Ett 
gäng killar tillkom och en 
förälder som jobbade som 
kock skänkte köksredskap 
och kastruller. De har redan 
hunnit träffas några gånger 
och laga både thaimat och 
lasagne.

– Vi drog igång det här för 
att vi vill lära oss laga och 
testa mat från olika kulturer. 
Nu ska vi ses en gång i veckan 

och vi gör allt från att leta re-
cept, planera inköpslistor och 
handla till att laga och äta ma-
ten, berättar Alicia Aguilera.

– Dessutom har vi lärt kän-
na varandra bättre och lärt 
oss mycket om att samarbeta, 
fyller Zanna Lindberg i.

Teten Benneter, ung fo-
tograferande tjej som vid 
två tillfällen fått bidrag från 
kommunen till egna fotout-
ställningar, kontaktade själv 
fritidsgården och erbjöd sig 
att hålla fotokurs. Nu håller 
hon i en grupp med sex tjejer 
som fotograferar och har lika 
många till på kö.

– De flesta som är med i foto-
gruppen är sådana som inte 
brukar komma hit till fritids-
gården annars, så det är jätte-
kul att kunna locka hit dem. 

Det visar att de verkligen är 
intresserade av fotografering, 
säger hon.

Fotogruppen fick 10 000 
kronor i bidrag och kommer 
bland annat att investera i ka-
meror så att de som inte har 
egna kan låna.

Det är dock inte bara inne-
hållet som till stor del är nytt 
på Stenhamra fritidsgård. 
Även lokalerna har fått sig 
en rejäl uppfräschning. Ar-
betsledare Rolf Bergenstråhle 
visar stolt omkring i de ny-
målade och omdisponerade 
lokalerna. Kommunen har 
bekostat material och jobbet 
gör personalen själva. 

– Vi vill skapa en attraktiv 
mötesplats där ungdomarnas 
intressen styr med stöd av 
oss vuxna, säger han.

De har precis fått veta att 
även fasaden på huset ska 
renoveras, vilket gläder både 
personal och besökare. 

Rolf Bergenstråhle po-
ängterar hur viktigt det är att 
ungdomarna känner att deras 
lokaler prioriteras och att lo-
kalernas utformning påverkar 
verksamhetens innehåll och 

skapar en stämning som fort-
plantar sig bland besökarna.

– Jag tycker att vi har fått 
en mycket bättre stämning 
här på senaste tiden och 
positivare ungdomar. Det 
är också väldigt många som 

har börjat komma hit som 
tidigare aldrig varit här, be-
rättar han.

Förutom de två nystartade 
grupperna har Stenhamra fri-
tidsgård en discjockeygrupp, 
kill- respektive tjejgrupper 

och en kafégrupp enligt sam-
ma ”OCN-modell” som Trä-
kvista fritidsgård använder 
och som beskrevs i nummer 
15 av MN.  

LO BÄCKLINDER

Prisade  aktiviteter 
på Stenhamra fritidsgård

”Vi har fått en 
mycket bättre 
stämning här på 
senaste tiden”

Övre raden fr. vänster: Zachris Lundin, Skandia, Lena Ekberg-Johansson, Skandia, Teten Bennetter, foto-
gruppen, Alicia Aguilera, matlagningsgruppen, Zanna Lindberg, matlagningsgruppen, Rolf Bergenstråhle, 
verksamhetsansvarig. Nedre raden fr. vänster: Robert Stafström, matlagningsgruppen och Emil Ekesand, 
matlagningsgruppen.                     Foto: Anna-Karin Sundkvist

Till helgen 1:a advent

 startar vårt julbord!
 

Ring för info. 08-560 245 29 

Se även www.nykrog.se

Välkomna att boka!

Träkvista, Fantholmsvägen in till höger vid Ekerö båtklubb

l h l d

NYKROG

Välkommen till 

JUL
BORDET

I år har vi glädjen att bjuda alla gäster  
på ”The Evening Show” under december 
månad i samband med att man äter vår 
julinspirerade 3-rätters meny.

”The Eveningshow” är succéföreställ-
ningen med den internationella artisten 
Jenny Wahlgren. Ni kommer att bli bjud-
na på ösiga låtar blandat med finstämt 
allt garanterat och serverat med ”glimten 
i ögat” i samband med desserten.

Meny

Gräslökspannacotta med löjrom, 
rödbetscappuccino och crostini med  

västerbottenost

Kalkon späckad med äpple- och 
kastanjepuré samt rosmarin glaserat 

vildsvin med tillbehör

Struva med rårörda hjortron med

590:- per kuvert

Varmrätten trancheras av våra 
kockar ute i restaurangen.

Hotellets konferensgäster erbjuds 25% 
rabatt på ovan kuvertpris.

Erbjudandet gäller specifika datum under 
december 2010.

För bokning och mera information:  
Tel. 08-624 55 00 eller
reservation.royalpark@radissonblu.com 
www.royalparkhotel.se

Frösundaviks Allé 15, Solna

Radisson Blu Royal Park Hotel bjuder på “The Evening show”

Lakka likör

I år har vi glädjen att bjuda alla gäster  
på ”The Evening Show” under december 
månad i samband med att man äter vår 
julinspirerade 3-rätters meny.

”The Eveningshow” är succéföreställ-
ningen med den internationella artisten 
Jenny Wahlgren. Ni kommer att bli bjud-
na på ösiga låtar blandat med finstämt 
allt garanterat och serverat med ”glimten 
i ögat” i samband med desserten.

Meny

Gräslökspannacotta med löjrom, 
rödbetscappuccino och crostini med  

västerbottenost

Kalkon späckad med äpple- och 
kastanjepuré samt rosmarin glaserat 

vildsvin med tillbehör

Struva med rårörda hjortron med

590:- per kuvert

Varmrätten trancheras av våra 
kockar ute i restaurangen.

Lakka likör

Hotellets konferensgäster erbjuds 25% 
rabatt på ovan kuvertpris.

Erbjudandet gäller specifika datum under 
december 2010.

För bokning och mera information:  
Tel. 08-624 55 00 eller
reservation.royalpark@radissonblu.com 
www.royalparkhotel.se

Frösundaviks Allé 15, Solna
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Bromma Blocks ägs och utvecklas av 

Sveriges modernaste shopping 
vid Bromma fl ygplats. brommablocks.se

Anders och Elisabets kök.
”Allt du behöver” påstår vi på Bromma Blocks. 

Stämmer det verkligen, undrade Anders och Elisabet. För att testa påståendet 
fl yttade de helt sonika in och bor nu på 60.000 m2. I 100 dagar har de t ex en härlig 

och stor deli som kök (Bönor & Blad, Erssons Fisk, Garden Bistro & Design,  Gelateria al Volo, 
Inferno Grill, Ingelsta Kalkon, La Bouff e, NEKO Sushi & Wok, och Wienerkonditoriet Deli). 

Och ett 80-tal butiker mitt i vardagsrummet. 
Följ deras märkliga liv på Bromma Blocks på bloggen 570rumochkök.se

Öppettider: Vardagar 10–20, lördag 10–18, söndag 10–18. 
Coop Forum 8–22 varje dag. brommablocks.se



SVARTSJÖ | Tobias Morger 
från Svartsjö var med och 
tog hem en något udda 
guldseger i Hannover i slu-
tet av september.

Man kan säga att Tobias Mor-
ger och det lag han tävlade 
med sköt till sig segern. Men 
det handlade inte om fotboll 
eller hockey utan om VM i 
musikfyrverkeri. Förutom 
Tobias Morger och några an-
dra svenskar, fanns en dansk, 
tre tyskar och en belgare i 
laget som tävlade för Göte-
borgs fyrverkerifabrik (GFF). 
Allt som allt var de fjorton 
personer som riggade upp 
fyrverkeriet under två långa 
dagar. 

Det var ett tufft startfält 
med Tyskland, Italien, Aus-
tralien och Kina represen-
terade. GFF tog som sagt 
guldet, Kina blev 2:a och 
Australien 3:a.

– Förutom äran, diplom 
och trofé tog vi hem 5000 
euro i förstapris. Vi får också 
öppna tävlingen 2011, så vi 
skjuter igen den 14 maj. Det 
blir sjätte gången vi skjuter i 
Hannover och kanske sjätte 
medaljen, säger Tobias Mor-
ger. 

Vid en tävling i musikfyr-
verkeri är förstås musikvalet 
viktigt. ”Lätta Kavalleriet” 
av Franz von Suppé var obli-
gatorisk första låt. Därefter 

fortsatte laget med symfo-
nisk musik för att senare 
gå över till poppigare stil. 
Bakom detta ligger före detta 
discjockeyn och fyrverkeri-
ets designer, Martin Hilde-
berg.

Hannover har den ledande 
musikfyrverkeritävlingen i 
Europa. Man har också den 
kanske bästa platsen att skju-
ta på. Det är Garten in Her-
renhausen, en barockpark 
med stort bredd och djup.  

För Tobias Morger fortsät-
ter skjutandet.

– Vi är redan överhopade 
med arbete inför nyår. Vi 
brukar skjuta Stockholms 
stads fyrverkeri och hoppas 
på det uppdraget även i år. Se-
dan är det Göteborg, Kalmar, 
Ystad, Oskarshamn, Eksjö, 
Karlskrona, Uddevalla och en 
mängd andra nyårsuppdrag 
på gång, avslutar Tobias. 

                           EWA LINNROS

16  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Rull-
stolsbundna har tidigare 
varit hänvisade till färd-
tjänst. Nu kan de själva 
välja med vem de ska åka 
och nu har också Ekerö taxi 
rullstolstaxibilar. 

Tidigare har det funnits ett 
att antal leverantörer av rull-
stolskörningar. Kunderna har 
ringt till färdtjänst och be-
ställt sin resa och därefter har 
färdtjänst dirigerat bilarna. 
Det uppstod ofta långa köer 
och väntetider för kunderna.

För cirka tre år sedan togs 
ett politiskt beslut om ett så 
kallat kundval för rullstols-
burna där de själva får välja 
vem de vill åka med. För ett 
drygt år sedan började man 
lägga ut ett antal rullstols-
taxikörningar på de stora 
operatörerna som sakta bör-
jat bygga upp sin flotta. Sam-
tidigt ska färdtjänsten dra 
ner på sitt åtagande och från 
första februari 2011 är det bara 
rullstolstaxi som gäller. 

– Färdtjänsten ringde i maj 
och frågade om vi var intres-
serade av att gå med då de vill 
ha ut det på bolagen i krans-
kommunerna. Miljömässigt 
sett är det dumt att skicka en 
bil från stan ut till en kund 
som vill åka från till exempel 
Munsö till Ekerö centrum, 
berättar Lars Ljungblom på 
Ekerö taxi. 

Från första juli har Ekerö taxi 
avtal med färdtjänsten för 
rullstolstaxi. De har startat 
i liten skala och har två rull-
stolsbilar i dagsläget.  De får 
en till i oktober och ytterli-
gare en strax efter nyår. 

Rullstolstaxibilarna är spe-
cialutrustade med ramp och 
en rad olika säkerhetsanord-
ningar för att rullstolen ska 
sitta fast lika säkert som ett 
fast säte. Den ena av Ekerö 

taxis två rullstolsbilar kan ta 
upp till tre rullstolar. Den bi-
len har även en rullstol.

De som kör rullstolstaxin 
har fått utbildning och är cer-
tifierade. I utbildningen ingår 
hur man sätter fast en rullstol 
på ett trafiksäkert sätt, bemö-
tande och sjukdomsinsikt. 

– Sedan har de liksom alla 
våra chaufförer fått en tra-
fiksäkerhetsutbidning som 
innehåller hur man räddar 

folk ur ett fordon, ger första 
hjälpen och hjärt-lungrädd-
ning. Alla kommer dessutom 
att gå en kurs i halkkörning, 
säger Lars Ljungblom.

För att underlätta för de 
rullstolsbundna kunderna 
har Ekerö taxi skaffat ett spe-
ciellt telefonnummer så att 
de ska slippa hamna i den 
vanliga telefonkön till taxi. 

                           EWA LINNROS

Rullstolstaxi införs

Taxichaufför Alf Martins demonstrerar Ekerö taxis nya rullstolsbil. I rullstolen Lars Ljungblom från Ekerö taxi.
                      Foto: Ewa Linnros

Fyrverkeriguld

Fyrverkerimästare Tobias Morger.
 Foto: Göteborgs Fyrverkerifabrik

Din lokala
musik-
affär!



UNNA DIG

EN SKÖNHETSCOACH!
Välkommen in hälsar Hudterapeut 
Carina Persberg som passar på att tipsa 
om salongens nya, professionella 
hudföryngrande behandlingar.

SALONG STORA BLÅ » Din Skönhet i Fokus!
www.salongstorabla.se

VARMA, MYSIGA PLAGG!
Förgyll vardagen med sköna, färgglada 
kläder – för såväl stora som små.
I butiken hittar du även leksaker, 
böcker, gosedjur och hudvård. 

SOBEA » Sköna kläder, presenter & leksaker 
www.sobea.se

INNE/UTE » Växter, krukor,
trädgårdskläder & tillbehör 

MÄLARÖ TANDVÅRD » 
Tandvård för barn och vuxna 

MÄLARÖ TRÄNINGSVERK » 
Lite personligare, lite svettigare 

STÖT VÅGSBEHANDLING!
Stötvågsbehandling har dokumenterad effekt på
skador och besvär i kroppens senor och muskel-
fästen. Vi behandlar bl a tennis- och golfarmbåge,
hälsporre, löparknä och seniflammation i axeln.

RYGGCENTER » Naprapater, träning & rehabilitering
www.ryggcenter.se

LUST OCH INSPIRATION!
Frossa bland höstens nya ramar, plädar, lyktor,
kuddar, doftljus, spännande teer, smycken och
mycket, mycket mer. Välkommen in.

RAMA IN & RUM » Presenter, inredning, möbler & smycken
www.ramainorum.com

By Leia D » Caféet » Inne/Ute » Mälarö Tandvård » Ryggcenter » Mälarö Träningsverk » Rama In & Rum » Salong Stora Blå  » Sobea 

www.butiksbyn.se

BY LEIA D » Kläder och
accessoarer för henne

När du ändå befinner dig i Butiksbyn hoppas vi även få se dig hos:



    

www.ekerocentrum.se

 

Passa på att utnyttja 
dagens erbjudanden

Välkommen till Ekerö Centrum 
– Ditt eget centrum på hemmaplan!

Förra säsongens Vinterjackor

HALVA PRISET 

CAFÉ

50 % 
på utvalda 
Filofaxpärmar

Tappström

  Classic kaffe  

10:- 
 500g (max 2 pkt per kund)

på alla väskor, även på skomakeri, 
kemtvätt & skrädderi vid inlämning 
under dagen! 

Vi utför även BATTERIBYTEN
50 % 

RORRI Verkstad

Idag 199:-

• Rådgivning varje år 
• Koll på pensionen 
• Telefonbanken 
• Internetbanken 
• e-kort och Verified by Visa 

39 kr/mån
ord. pris 

50 kr/mån

Läs mer på swedbank.se/nyckelkund

• Kort och kredit 
• Mobilbanken 
• Snabbsaldo till mobilen 
• Värde papperstjänst Bas 
• Nyhetsbrev

Kaffe & bulle 25 kr

2 för 1 

30-50%  på solglasögon

(Dessa två erbjudanden går ej att kombinera 
med andra rabatter eller erbjudanden)

Ekerö  Kemtvätt
Skomakeri - Skrädderi - Kemtvätt

RORRI VerkstadPassa på att utn ttjP å tt t ttj

Crazy Day
vid köp av nya kompl glasögon bjuder 
vi på ett extra par fr utvalt sortiment !



Apotek Tidlösan  BC låsservice  Biblioteket  Butik Backsippan  Din syn – Ekerö optik  Djurknuten  Ekerö blomman  Ekerö centrum Thai,  
wok & sushi  Ekerö kemtvätt & skomakeri  Ekerögrillen  Eurosko   Hair & Shop  Folktandvården  Handelsbanken  ICA Supermarket 

Mälaröarnas Bokhandel  Mälarökyrkans Café  Pizzeria Tappström  Queens Konditori & Café  Salong Cosmetae  Sea by Sea 
Smultronet  SportXtra  Svensk Fastighetsförmedling  Swedbank  Systembolaget  Wiking Herrmode

Gäller endast lördagen den 23/10 kl 10.00-15.00. Läs mer på www.ekerocentrum.se

Ekerö Centrum 
Lördag 23/10
kl 10-15

Handla valfri vara 
till din katt eller hund för 50:- så 
bjuder vi på foder eller kattsand!

Veterinären erbjuder 
Drop-in vaccination 10 % kl 10-14

Ekerö Blomman

Ekerö tobak
2 st Läkerol 15:-

 Tuggummi Wringleys Extra 10:-

Kokt korv med 
bröd & dricka 

  

20:-

Månadspara med oss 
–  vi hjälper dig!
Handelsbanken Ekerö

SKJORTA i flanell 250:-
T-SHIRT fr Nanso: Ta 3 betala 
för 2 (jag bjuder på den billigaste) 

Välkomna!
 

Välkommen in 
och se alla våra 
höstnyheter!

 Kanonerbjudanden 
från butikerna! 

Här ser du ett axplock!

Klänning/Tunika fr Vila 200:-
20 % på allt fr Nolita

Björn Borg Kids: Ta 3 betala för 2
Levi’s Kids: 20 % på T-shirts, Jeans, 

Luvtröjor mm...

Köp 4 krukväxter 
betala för 3!



I den tuffa musikbranschen 
har gällstaöbon Paula Lobos 
sakta men säkert nått framgång. 
Hon startade eget skivbolag 
och släppte sitt första album 
2003. Förra sommaren var hon 
förband till Lady Gaga på Gröna 
Lund. Men musiken var inte 
från början ett självklart mål.

Hemma på altanen på Gällstaö du-
kar Paula Lobos, 36, fram fika en 
varm sommardag i juli. Hon är en 
nätt kvinna med intensivt bruna 
ögon och med ett varmt leende. 
Hon utstrålar både lugn och nerv, 
värme och målmedvetenhet. Allt 
detta är säkerligen det som gjort att 
hon lyckats så väl i en bransch där 
konkurrensen är stenhård och där 
framgången inte kommer av sig 
själv. 

– Folk vill ju jobba med dig för 
att tjäna pengar. Det är den enda 
anledningen till att du får ett skiv-
kontrakt. De gör det inte för att vara 
schyssta. Jag har blivit besviken 
många gånger och trott att de var 
mina kompisar och det är nog hur 
nyttigt som helst att jag fick lära mig 
det på vägen, säger Paula.

Hon började ganska sent med 
sångkarriären. Den karriär Paula 
länge satsade på var inom basket. 
Även om hon alltid tyckt om att 
sjunga och dansa och gått i musik-
klass tills hon var 15 år, var det ald-
rig självklart att hon skulle hålla på 
med det. 

– Jag startade sent med tanke på 
hur det ser ut idag när man släpper 
sin första skiva när man är 17 år. När 
jag var så ung var jag inte alls så mål-
medveten. Då fanns inte heller allt 
det här med Idol och Fame factory. 
Jag tror inte att jag hade varit redo 
ens när jag var 21, 22 år. Det hela tog 
nog ändå fart i den åldern. Då fick 
jag höra om en tjejkompis som hade 
gått på Kulturama och pluggat afro-
sång och fick sjunga poplåtar och 
soullåtar och jag tänkte: finns det, 
kan man gå en sådan skola? Sedan 
började jag sjunga gospel som också 
var en otroligt bra skola. Hela den 
musikstilen som jag gillar härstam-
mar från den svarta kulturen: Negro 
spirituals, soul och R & B. 

Paulas egna rötter finns i Uru-
guay. Familjen kom till Sverige när 
hon var tre och ett halvt år. Först 
flyttade de till Argentina där Paulas 
mamma hamnade i fängelse av po-

litiska skäl. Efter ett och ett halvt år 
fick modern och familjen via Am-
nesty möjligheten att flytta anting-
en till Sverige eller till Holland som 
politiska flyktingar. 

– De valde Sverige för att de tyck-
te mycket om Ingmar Bergman, så 
på grund av honom är vi här idag. 

Numera återvänder Paula ofta till 
Uruguay dit hennes bror flyttat till-
baka. 

Efter Kulturama kom hon i kontakt 
med olika producenter och började 
skriva lite. De här producenterna 
jobbade med skivbolag och då bör-
jade tanken växa fram. Hon spelade 
in lite demon. 

– Då var jag runt 25 år. Jag jobbade 
med producenterna och vi började 
så smått på en debutplatta. Men se-
dan sköts det fram ett år och ett år 
till och jag kände till slut att den här 
skivan kommer aldrig att släppas. 

Hon bestämde sig för att starta 
ett eget skivbolag och släppa ski-
van själv. Sedan har det vuxit fram 
med åren. Paula hade ingen aning 
om hur hon skulle gå till väga utan 
gick på instinkt och ren magkänsla. 
Hon var en av de första i Sverige att 
starta eget skivbolag. Numera är det 
väldigt vanligt.

– Jag fick lära mig allt efter hand. 
Parallellt jobbade jag på trafik-
upplysningen på SL och inom res-
taurangbranschen. Jag hade lite 
spelningar också, men de gav inte 
så mycket. Men sedan tog jag ock-
så banklån för det kostar så pass 
mycket att producera en skiva. Det 
har verkligen varit en resa och idag 
skulle jag inte heller ha betalat de 
summorna som jag gjorde då. Då 
hade man ingen aning om vad all-
ting kostar. Det är också någonting 
som kommer med åldern att man 
vågar stå på sig lite mer.

Sedan dess har hon lanserats i 
USA, varit med på Latin Grammy 
Awards och siktar starkt mot just 
den latinska sidan. Spanska är hen-
nes andra språk och hon hoppas så 

småningom på att slå igenom i Syd-
amerika.

– Sverige är jättekul men det är för 
litet. Vi är nio miljoner människor 
och mer än hälften kanske föredrar 
en annan musikstil. Konkurrensen 
är så tuff. Det kostar lika mycket att 
köra PR i Sverige som i USA, men 
det ger mycket mer där. Men att 
kunna jobba hemma är underbart. 

Det blev dock en nystart i Sve-
rige förra våren när hon var ute på 
en stor turné med Samsung i hela 
Norden. Hon gjorde en låt till dem 
som hette ”Touch the light” som 
de använde för lanseringen av de-
ras touchscreen- telefoner. I samma 
veva spelade musikkanalerna låten 
och på sommaren fick hon vara för-
band till Lady Gaga på Gröna Lund. 

– Det var helt otroligt och det var 
publikrekord. Då fick hemmapubli-
ken upp ögonen också.

Paula har en mental styrka och job-
bar aktivt med just detta.

– Min mamma har varit med om 
tunga saker. När hon kom hit job-
bade hon på och lyckades starta upp 
ett yrkesliv här, men tryckte nog 
hela tiden undan alla jobbiga käns-
lor. Till slut gick hon in i väggen och 
idag har hon svårt att klara sig själv. 

– Jag tror oerhört mycket på tan-
kens kraft och att man absolut kan 
påverka sitt liv. Jag försöker att 
stanna upp och analysera när jag får 
en jobbig känsla. Jag skalar av för att 
se var grunden till känslan är för att 
kunna ta bort den, säger Paula och 
tillägger att det gäller bara att verk-
ligen tro på att det går, då fungerar 
det.

Nog verkar det fungera. I början 
på sommaren släppte hon sin ver-
sion av Houseklassikern “Show Me 
Love”. Paula sjöng in den på span-
ska och heter “Sentir Tu Amor”. I 
studion slipar hon nu på den kom-
mande EP:n som har fått releaseda-
tum den 3 november.

EWA LINNROS

Paula – artist på väg upp
20  profilen | 

Namn Paula Lobos
Gör  Sångerska
Bor  Gällstaö
Bäst med Mälaröarna Närheten till naturen och lugnet
Favoritställe på Mälaröarna  Altanen hemma och ångbåtsbryggan 
på Gällstaö
Oanad talang  Basket. Har spelat i tolv år. Det var det jag ville satsa 
på tills jag var 22 år och tränade flera dagar i veckan.

Paula är en tjej med båda fötterna på jorden vilket säkerligen hjälper henne att ta sig 
fram i den stenhårda konkurrensen som råder inom musikbranschen. På bilden överst 
poserar Paula i sin trädgård på Gällstaö. Den nedre bilden är från festivalen ”Månsken 
i augusti” på Jungfrusunds marina. Paula var i gott sällskap av artister som Erik Gadd, 
Charlotte Perrelli, Magnus Carlsson och Sonja Aldén.              Foto: Ewa Linnros

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

          

Second Hand  &  Mysig kaffehörna
Vi har även FixarService som hjälper er ...

er  e r  nns i amla se
ers i en     el         .re ar . om

 a  ra i or nin  i rä r en 
 vi s o ar sn  s  ni ommer ram 

 vi hjälper ill me  e  mes a i hemme  
 av ra  r    
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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.

Mäklarhuset Ekerö  

Färingsö - Kungsberga 
UTGÅNGSPRIS: 3 195 000 kr
BOAREA: 153 kvm TOMT: 2 303 kvm
ADRESS: Lundaberget 7

MÄKLARENS BESKRIVNING: Charmig nästan ny Anebyvilla i 1,5 plan och 

UTGÅNGSPRIS: 4 200 000 kr
BOAREA: 185 kvm, biarea 32 kvm TOMT: 924 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING: Exklusiv arkitektritad tvåplansvilla med 

UTGÅNGSPRIS: 3 995 000 kr
BOAREA: 72 kvm, biarea 25 kvm TOMT: 11 990 kvm inkl vatten
ADRESS: Udden 15

MÄKLARENS BESKRIVNING:

DRAGNING I ALMANACKSLOTTERIET: 
Nästa dragning: 22 nov.



EKERÖ 
Sidensvansvägen 24
1-plans villa i souterräng med 
källardel. Vackert läge på höjd 
vid natursköna Älvnäsviken, 
Ekerö. Boarea ca 70 m2 med 
2 rok. Byggår 1955. Insyns-
skyddad tomt om 1510 m2 med 
bl a blommor, perenna växter, 
vinbärsbuskar och äppelträd. 
Gäststuga med el. Garage 

småbåtshamn. 
Utgångspris: 2 900 000 kr. 

Ansvarig mäklare: 
Maria Pettersson 
070/575 22 76 
Visning efter ök. 
Välkomna!

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

Företagshus Stenhamra

 
 4 st. arbeta/bo, 150 kvm boa + 75 kvm atelje, 

Hyr eller köp!

Lantligt miljö i gränslandet mellan 
odlingslandskap och villabebyggelse.

Att gå på fikakväll hos Spoke 
island cruisers på Skå festplats 
är en upplevelse för alla sin-
nen. Intrycken är kraftfulla och 
lämnar efter sig en känsla av att 
ha besökt en annan värld för en 
stund.

Det första sinnet som ruskas om 
är hörseln. Ljudet är öronbedö-
vande när en metallic-orange T-
ford med V8-motor dundrar in 
på festplatsen. En efter en kom-
mer de sedan glidande. Corvetter, 
Thunderbirds och veteranbilar 
ställer upp sig på parad på gräs-
mattan intill dansbanan och ut-
gör en fest för ögonen. Besökarna 
strosar runt, beundrar och pratar 
om fordonen.

– Den gemensamma nämnaren är 
att alla medlemmar gillar bilar. Från 
början var det en klubb för ame-
rikanska bilar, men nu är alla som 
gillar bilar välkomna, berättar Ang-
elica Carlsson, som med sina arton 
år är en av de yngre medlemmarna 
i klubben. 

Hon har mer eller mindre växt upp 
bland amerikanare och har kuskat 
landet runt till olika bilträffar sedan 
hon var liten. Både mamma och pap-
pa är bilfrälsta och var med och grun-
dade Spoke island cruisers 2006.

– Det finns otroligt många män-
niskor som gillar bilar på Mälar-
öarna och det fanns behov av en 
bilklubb. Den har växt mycket se-
dan vi startade, men fortfarande 
kan jag se jänkare på vägarna här 
ute som jag inte vet vem som äger, 
säger Jan Carlsson, klubbens ord-
förande och tillika Angelica Carls-
sons pappa.

Vandringen runt festplatsen fort-
sätter och doftsinnet får också sitt. 
Den omisskännliga lukten av bensin 
och vått gräs blandas med en slinga 
kaffe och sensommarkvällens fuk-
tiga luft. Just ikväll har en stor del av 
klubbens medlemmar, liksom yt-
terligare ett antal ickemedlemmar, 
samlats till säsongens sista organi-
serade fikakväll. De berättar ivrigt 
om den positiva stämningen och 
stora gemenskap som uppstår när 
alla samlas kring det gemensamma 
intresset: bilar och motorer. Bilarna 
är huvudsaken och de vet knappast 
vad de andra medlemmarna har för 
yrke eller bakgrund.

– Det blir mest snack om motorer 
och lack när vi träffas här eller hem-
ma i någons garage. Under somma-
ren har vi fikaträffar som är öppna 
för alla varannan vecka, men vi ord-
nar också grillkvällar, åker på andra 
klubbars bilträffar och fikaträffar för 

att träffa folk och titta på bilar, berät-
tar Jan Carlsson.

Smaken av kokt korv med bröd 
och Festis väcker smaksinnet till liv 
och bjuder på en flashback. Faktum 
är att det är en förhållandevis tradi-
tionell meny som erbjuds i serve-
ringsboden bland träden, den kan 
nog ha varit i stort sett densamma 
för såväl trettio, som fyrtio år sedan. 
Kanske finns det fördomar om att 
det mest konsumeras stora mäng-
der alkohol av bastanta män i skinn-
väst och jeans på den här typen av 
sammankomster, men den som tror 
så får tji.

– Här finns alla åldrar och typer 
av människor. Många av klubb-
medlemmarna är egna företagare, 
men här finns människor med alla 
möjliga yrken. Eftersom det är en 
klubb för alla bilälskare så är alla 
olika typer av bilar också represen-
terade – allt från gamla A-fordar till 
moderna Corvetter, berättar Jan 
Carlsson.

Just nu pågår planering för att 
locka fler ungdomar till klubben 
och under nästa år beräknar de att 
starta upp återkommande ung-
domsaktiviteter.

– Alla ungdomar i kommunen 
gillar inte sport och vi tror att många 
kan tycka det är kul med våra akti-

viteter. Vi funderar på att ha tema-
kvällar som skulle kunna handla om 
allt från körkortsförberedelser till 
”pinnstriping”, som är ett sätt att 
dekorera billack, berättar Angelica 
Carlsson.

Det kliar infernaliskt av myggbet-
ten som ger känseln en riktig pröv-
ning. Av någon anledning tycks alla 
Färingsös mygg ha samlast just här i 
skuggan bredvid serveringsvagnen, 
just i kväll. Men hur jobbiga de än 
är så förhöjer de känslan av dans-
bana som är påtaglig bland bänkar 
och parasoll och ett femtiotal kor-
vätande och fikande personer som 
snackar och minglar runt. 

Det är svårt att föreställa sig hur 
här såg ut för tre år sedan när Spoke 
island cruisers fick hyra festplatsen 
som stått oanvänd länge. Hundra-
tals skottkärrelass med kottar, stora 
mängder sly och containrar med 
skräp har klubbmedlemmarna kört 
bort. Klubbhuset har fått sig ett to-
talt ansiktslyft och dansbanan har 
renoverats. 

– Alla i klubben har hjälpt till och 
jobbat väldigt hårt för att återställa 
festplatsen som den såg ut en gång 
i tiden. Förutom att vi har renove-
rat klubbhuset har vi också hunnit 
rusta upp några av bodarna och vill 
nu fortsätta med de andra. Festplat-

sen hyrs också ut till andra arrang-
emang och aktiviteter som ordnas 
av utomstående, berättar Angelica 
Carlsson.

Ute på Färingsövägen far trafiken 
fram som om ingenting har hänt. 
Strömmen av färingsöbor på väg 
hem från arbetet är fortfarande strid 
i skymningen. Inne på Skå festplats 
fortsätter fikat ett tag till innan mo-
torerna på nytt varvas igång med 
sitt öronbedövande ljud, kör ut ge-
nom grinden och far ut på Mälar-
öarna för att blandas upp med mer 
ordinära bilar tills det är dags för 
fikakväll igen.

LO BÄCKLINDER

Fyllda sinnen på bilträff
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De amerikanska bilarna står uppställda till allmänn beskådan när Spoke island cruisers ordnar fikakväll på Skå festplats. Bilintresserade öbor får chansen att strosa runt och titta på de blänkande fordonen.
 Foto: Lo Bäcklinder

FAKTA SPOKE 

ISLAND CRUISERS

>> Grundades 2006 och hade 
då 10 medlemmar

>> Idag har föreningen ett 
fyrtiotal medlemmar

>> Det fantasifulla namnet 
har lokal anknytning: Spoke = 
eker, island = ö

>> Har sin klubblokal på Skå 
festplats



  

Väx med vux! Sök till Komvux nu!
Vårterminen 2011

Genom samarbete med Stockholm och Solna kan Ekerö Komvux erbjuda dig ett brett utbud av kurser på gymnasial nivå.
Obs! sista ansökningsdag till komvux i Stockholm är den 3/11

Exempel på KOSTNADSFRIA kurser:
Allmänna ämnen: ekonomi, datakurser, naturvetenskapliga kurser, språk
Yrkesutbildningar:  nätverksteknik, barnskötare, kock, konditor, elektriker, undersköterska, VVS-montör, 
                                     ekonomiassistent, fastighetsskötare, plattsättare

  

  Distanskurser söker du via Ekerö komvux, påbörjas varje vecka, läs mer, www.infokomp.se/vux/ekero/index.asp 
  Du kan välja att studera i andra kommuner än Sthlm o Solna, http://www.ksl.se/vux 
  Alla kurser är avgiftsfria och studiemedelsberättigade

Mer information om bl.a. utbud hittar du på respektive hemsida.
 www.ekero.se/vux , www.stockholm.se/vux,  www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning, www.csn.se 

Välkommen att kontakta Ekerö Komvux för studievägledning och info. 
560 392 69 eller jan.korell@ekero.se

Här fi nns vi!

C

Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

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

www.malaroidedesign.se

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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EKEBYHOV | Under två 
oktoberveckor ställer två 
välrenommerade formgi-
vare ut bruksföremål i kera-
mik och textil på Ekebyhovs 
slott.

Margot Barolo som vanligt-
vis arbetar med både textil 
och keramik kommer i för-
sta hand att visa porslinsfö-
remål.

– Det kommer till exempel 
att finnas skålar, flaskor med 
lock och även några unika 
vaser. Jag arbetar mycket 
med ”produktion” som tema 
och försöker skapa ett möte 
mellan det som är handgjort 
och det fabriksproducerade, 
berättar hon.

Hon ser fram emot att 
ställa ut i den vackra slotts-
miljön som hon har besökt 

flera gånger tidigare.
– Jag har varit där och före-

läst för konstföreningen och 
de har även varit på ateljébe-
sök hos mig, berättar hon.

Listan på utställningar, 
utmärkelser och uppdrag är 
lång för Margot Barolo.  Hon 
är utbildad på Beckmans 
designskola och har bland 
annat skapat både välkända 
insynsskydd, kollektio-

ner för barn och keramiska 
bruksföremål med spän-
nande design. Hon har även 
deltagit med sina föremål i 

en mängd utställningar, runt 
om i Sverige och i bland an-
nat London, Milano, Paris 
och Tokyo.

Ulrika Elovsson, textilde-
signer med bland annat en 
utbildning från Konstfack 
i sin CV ställer ut två vävda 
produkter som hon skapat 
för Klässbols linneväveri. 
Den ena är jaquardsvävd, 
den andra flätad för hand av 
satinvävda band.

– Två trådar som korsar 
varandra är utgångspunkt 
för alla vävda textiliers till-
komst, där börjar min kreati-
va process. I samarbetet med 
Klässbols linneväveri har jag 
velat återknyta till äldre tex-
tila traditioner. Med hjälp 
av olika tekniker, både high 
tech och low tech, kan jag 
tala olika ”språk” och berätta 
olika historier, säger Ulrika 
Elovsson.

Under de senaste åren 
har Ulrika Elovsson arbe-
tat mycket med vävda kon-
struktioner och gestaltning 
för offentlig miljö. 

Utställningslistan är lång 
och hon har även varit verk-
sam till stor del i Japan. Det 
var dessutom där som hon 
och Margot Barolo senast 
ställde ut tillsammans på 
”Swedish style” i Tokyo 
2005.

                   

                     LO BÄCKLINDER

Keramik och textil på slottet 

Margot Barolo arbetar mycket med ”produktion” som tema och försöker skapa möte mellan handgjort och 
frabriksproducerat.

De senaste åren har Ulrika Elovsson arbetat mycket med vävda kon-
struktioner och gestaltning för offentlig miljö.

www.ekerobildbyra.se
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EKEBYHOV | Den 5 oktober 
gästas Ekebyhovs slott av 
svenska och internationella 
storheter inom jazzmusi-
ken.

Evenemanget går under 
namnet ”The intercontinen-
tal – ett svenskamerikanst 
jazzmöte” och turnerade i 
USA under sommaren. Där-
efter har musikerna varit 
runt på olika jazzklubbar i 
mellansverige och nu är det 
alltså Ekerös tur.

Från USA kommer Sean 
Nowell, tenorsaxofon och 
Joe Abba, trummor med di-
ger referenslista från New 
York. 

De spelar internationellt 
med de etablerade musi-
kerna Fredrik Olsson, gitarr, 
Lars Ekman, kontrabas samt 
Leo Lindberg, piano. Till-
sammans bjuder de på jazz i 
mainstreamen och bebopens 
anda med standardlåtar, bal-
lader och blues.

Sean Nowell är liksom Joe 
Abba bosatt i jazzmeccat 
New York där de ständigt 
spelar på klubbarna i olika 
konstellationer. Sean Nowell 
har dessutom turnerat värl-
den runt med sin grupp och 
har gett ut flera skivor under 
eget namn.

wJoe Abba har medverkat på 
många inspelningar och job-
bat med musiker som Ingrid 
Jensen, Jeremy Pelt och Frank 
Lacy. Han har även varit aktiv 
i popvärlden. 

Fredrik Olsson är en del av 
den svenska jazzscenen se-
dan ett par år tillbaka och 
har spelat med musiker som 
Bernt Rosengren, Nisse 
Sandström, Krister Anders-
son och Amanda Sedgwick. 
Han medverkar också på 
en inspelning med Toots 
Thielemans som kommer ut 
inom kort.

Lars Ekman var tidigare 
medlem i Fredrik Norén 
Band, och har sedan dess spe-
lat med Magnus Lindgren, 
Ludvig Berghe Trio, Håkan 
Broström och oräkneliga an-
dra. Han räknas som en av de 
främsta basisterna i Sverige 
idag. 

Leo Lindberg är endast 17 år 
men har redan hunnit spela 
med en lång rad av de stora 
inom svensk jazz så som 
Krister Andersson, Amanda 
Sedgwick, Gunnar Bergsten 
och Jonas Kullhammar för 
att bara nämna ett fåtal. Nyli-
gen vann han, trots sina unga 
år, pris som bästa solist i en 

tävling anordnad av Jazzens 
vänner.

Evenemanget initieras av en 
nystartad förening ”Jazz på 
Mälaröarna” som verkar för 
jazzmusikens utbredning 
på Mälaröarna. Föreningen 
har startat i liten skala ge-
nom att bland annat finnas 
på plats med jazzmusik på 
Hembygdsdagarna på Rörby 
gård. Kontakt med Ekeby-
hovs slotts intresseförening 
i fjol ledde till att Andy Fite  
– amerikansk jazzgitarrist, 
sångare, låtskrivare och un-
derhållare fanns med i slot-

tets helgprogram.
– Föreningens blygsamma 

ambition är att verka för att 
några evenemang per år med 
både med professionella jazz-
musiker men även med ama-
törer, förekommer i området, 
berättar Inger Sehlqvist som 
är ordförande i föreningen.

Förutom Ekebyhovs slott 
som medarrangör finns också 
Studieförbundet vuxensko-
lan.

                         

                          EWA LINNROS

EKERÖ | ”Vinden är syn-
lig” heter en nyutkommen 
poesibok av ekeröbon Rolf 
Knutsson. Bokens poem 
och fotografier lyfter 
varandra och skapar en 
samklang som förstärker 
upplevelsen.

Rolf Knutsson, idag pensio-
när men tidigare TV-produ-
cent, regissör och barnboks-
författare, har tillsammans 
med fotografen Björn Björn-
son skapat en poesibok i ök-
nens toner. 

De reste tillsammans till 
Egypten och resultatet blev 
lyriska anteckningar, ack-
ompanjerade av fotografier 
som inte bara speglar öknen 
utan också folket och var-
dagen. Bokens layout skulle 
kunna liknas vid ett konst-
verk. Den går i sandtoner och 
på sina ställen över i svart. 
Det svarta symboliserar den 
mörka ökennatten. Även 
ljuset har plats med dess vita 
sidor. Också textstyckena går 
på vissa ställen från ljust grå 
till stegvis allt mörkare mot 
svart.

Boken ges ut på Unipalabra 
förlag och Alhambra förlag. 

EWA LINNROS
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På bilden från USA-turnen i somras syns därför från vänster: Leo 
Lindberg, piano, Fredrik Olsson,gitarr, Sean Nowell, tenorsaxofon, Joe 
Abba, trummor och längst till höger Sam Minae, kontrabas.     
                                                                                                 Foto: Simon CF. Yu

Jazz på hög nivå  

”Vinden är synlig” ges ut på 
Unipalabra förlag och Alhambra 
förlag. 

Rolf Knutsson (överst) står för 
poemen och Björn Björnson har 
fotograferat. 

Lyriska anteckningar
av lokal författare

TERMOS-
KANNA

99:-
(199:-)

www.mio.se

Mio Bromma. Mitt emot Coop, på andra sidan Ulvsundaleden.
Gårdsfogdevägen 8. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. 
Priserbjudandena gäller så länge lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden, dock längst tom 8/11. Mer info på mio.se 

PEDALHINK

99:-
(169:-)

Soffa 3-sits Liverpool med divan i tyg Vera black, 

B 304, D 222, H 88 cm.

DIVANSOFFA

7.990:−
(8.990:-)

Byggbar hyllserie Monaco i vitlack med fronter i valnöt, kan fås i en 
mängd olika kombinationer, komb på bilden 8.883:- (10.450:-). 

15%
RABATT PÅ 

HELA SERIEN

BORD +
6 STOLAR

6.990:-
(8.090:-)

Matbord Ljusterö i oljad massiv ek, L 180, B 90, H 75, 3.950:-. 

Stol Skaftö, i oljad massiv ek med klädd sits i brun läderimitation 690:-. Fåtölj Timeout i tyg Blake silver och underrede i svartbetsat 

fanér, B 81, D 88/117, H 99 cm. Fotpall 3.790:-.  

FÅTÖLJ

12.990:-

FOTPALL 

PÅ KÖPET!

10%
RABATT PÅ 

MASSOR AV 

SOFFOR

HÄR 
FINNS

VI! 

PREMIÄR
PÅ MIO BROMMA!
Onsdagen den 20 oktober kl 10.00. Det fi rar vi 

med massor av fi na erbjudanden. Välkommen!

KUDDAR
TILL HALVA

PRISET!
FRÅN 99:-

(199:-)

20%
RABATT PÅ 

ALLA MATTOR

Pedalhink Finns i ett fl ertal färger, 3 liter. 

5 liter 129:- (199:-). 

Termoskanna TV fi nns i vitt, svart 

och rostfritt. Max 2 per hushåll



Mälaröbussarna 80 år  Lördagen den 25 september invigdes Ekerö-
Munsö hembygdsförenings jubileumsutställning i Galleri Utkiken. 
Jubileet är ett samarrangemang med Arriva. På bilden berättar Arne 
Andersson för intresserade åhörare om sin tid som chaufför på 
Ekeröbussarna. Utställningen pågår till den 23 oktober. 

 Foto: Lars Isaksson

Skateboardtävling  Den 30 september ordnade Träkvista ungdoms-
gård skateboardtävling. Trots att temperaturen endast var 10 grader 
och snålblåsten ven dök fem tappra tävlare upp och slogs om titeln 
”Ekerös finest” . På bilden gör vinnaren Adde Melander en ”frontside 
boardslide”.

 Foto: Delle Dellgren
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Nytt musteri  Den 3 oktober invigdes Äppelfabrikens nya anlägg-
ning på Färingsö. Under invigningsceremonin klippte handelsminister 
Ewa Björling av det blågula bandet till den lilla fabriken och tryckte på 
mustanläggningens startknapp under överinseende av äppelfabrikör 
Katharina Ångström.  
        Foto: Mats Widen

Rosenhills trädgård   bjöd den 9 oktober in till ”Liten höstfest”. 
Rosenhill verkar stå på ständig tillväxt som en lantlig oas för stadsbor 
och öarnas tätortsbor. En av oasens givna supportrar är Skås musi-
kaliska storhet Stefan Sundström som nyligen utkommit med boken 
”Stefans lilla gröna, en handbok i utanförskap”. 

 Foto: Ove Westerberg

Stödföreningen ”Sri Lanka faddrar”   fyllde på sina kassor till hjälp-
behövande barn i Sri Lanka när de var värdar på Ekebyhovs slott den 
9-10 oktober. I närmare 35 år har Irmgard Kaiser, tvåa fr v, bland annat 
stöttat barnhemmen St Marys girls home och Fatima boys home. Sedan 
2002 gör hon gemensam sak tillsammans med stödföreningen. 

 Foto: Ove Westerberg

Vänortsbesök  En delegation från Ekerö kommuns vänort Otepää 
besökte Mälaröarna i mitten av september för att fira det tjugoåriga 
samarbetet. På bilden räcker biträdande borgmästare Andres Arike 
över en gåva till kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge.                                 

       Foto: Johan Elfver

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
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50 ÅR SEDAN | Den 
2 september i år fira-
des ”De gamlas dag” i 
Ekebyhovsparken. Denna 
dag firades redan 1960 
erfar man då man läser 
Mälaröarnas Nyheter från 
detta år.

Vid 1960 års upplaga 
närvarade dock inte någon 
drottning och underhåll-
ningen var kanske något mer 
sedesam. Färingsö-Hillehögs 
hembygds- och kyrkokör 
under kantor Nils Wallins 
ledning medverkar vid ”De 
gamlas dag” i Färentuna 
kyrka. ”Alla folkpensionärer 
jämte maka respektive make 
är välkomna och hämtas av 
en rundturbuss till kyrkan. 
Där börjar högmässan med 
nattvard klockan 10 och där-

efter blir det kyrkkaffe med 
underhållning i Hilleshögs 
skola.” 

Samma dag bjuds det på 
bullfest av Färingsö-Hilles-
högs hembygdsförening i 
hembygdsgården. ”Det blir 
förstås som alltid en glättig 
och givande stund i den 
trevna stugan. Magister El-
mer Turlock har lite nyheter 
i bakfickan och dessutom har 
spelmännen lovat medverka. 
Nya medlemmar är välkom-
na till kaffebordet. Medlems-
avgiften är 2 kronor vilket är 
som hittat.”

Det går också bra att 
förströ sig med ett biobesök. 
På Färentuna Folkets hus 
finns flera filmer att se denna 
höst.  Det är bland annat 
”Hjortdödaren”, ”Kärlek i 
april” och ”Det hänger på 

håret”. Vad dessa filmer mer 
ingående handlar om har 
inte redaktionen funnit ut, 
men alla tre är barnförbjudna 
så de små får stanna hemma. 
En film kan dock hela famil-
jen gå på då även ”Alla tiders 
91:an Karlsson” går upp på 
biografen. Biljetten kostar 20 
kronor.

Medan andra festar på 
bullar och kyrkkaffe eller går 
på biograf, har nog en del av 
öarnas bönder sett annonsen 
om traktorplöjningskurser. 
Dessa äger rum på Sånga 
Säby och deltagarna får själva
hålla med traktor och plog. 

Bland annonserna finns även 
en ledig plats. ”Varubud 
eller biträde med körkort, 
helst med någon affärsvana. 
Husrum och eventuell mat 
för ensamstående, 1 rum och 
kök för gift. “

Den som får tjänsten, 
gift eller ogift, kommer att 
arbeta i Hedborgs affär i 
Träkvista. Hedborgs låg för 
övrigt på Konsums nuva-
rande parkeringsplats i en vit 
tvåvåningsbyggnad. Affären 
las ned någon gång under 
60-talet.

                         
                          EWA LINNROS

Bullfest, plöjningskurser och bio

1960 fanns ledig plats som varubud eller biträde i Hedborgs affär vid 
Träkvista torg. Bilden är ett vykort, utgivet av Hedborgs och fanns 
förmodligen till försäljning i butiken. Bilden kommer från Ekerö-Munsö 
hembygdsförenings arkiv.

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

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              
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AC - service

Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

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.

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

Öppet: Mån Fre. 06.30-16.00

HYR GRÄVMASKIN!

Pris ex. 1,5-ton helg från 3920:- inkl. moms.
(Ev. transport & bränsle tillkommer.)

Ekerö kommun
söker

VA-maskinist
till

Tekniska kontoret

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

28 !

Hej Lasse Carlsson, cyklist!
Jag måste börja med att tacka dig 
för ditt intresse för Folkpartiets 
”trafiktävling” före valet! 
Imponerande att du vetenskap-
ligt testar sträckan själv. 

REPLIK

Att jag skriver tävling inom cita-
tionstecken är för att det egentli-
gen inte var en regelrätt tävling, 
utan mer en manifestation för att 
belysa svårigheterna vi mälarö-
bor står inför varje dag i trafiken 
till och från jobbet. ”Tävlingen”, 
och även ditt cykeltest, ger oss 
några konkreta svar: Dels att det 

sällan är någon större tidsvinst 
att ta bilen jämfört med att cykla 
om man ska åka hem från stan 
via Brommaplan! Det beror på 
att vi har en svårlöst propp i 
Brommaplan och, trots kommu-
nens befolkningstillväxt, fortfa-
rande enfilig väg hem över öarna. 
Dels visar ”tävlingen” att vi har 
en kollektivtrafik som i alla fall 
på eftermiddagen hem inte är till-
räckligt konkurrenskraftig vare sig 
jämfört med bilen eller cykeln, och 
det är inte godkänt för Ekerö när vi 
vill vara en attraktiv kommun för 
pendlare i Stockholmsområdet. 
Till sist visar tävlingen även att 
en båt som går i endast 8 knop 

kan konkurrera med bil och kol-
lektivtrafik på grund av köer, 
alla stopp och den genare sträcka 
båtar kan stäva fram i mellan oss 
och Stockholm city (cirka 15 km 
jämfört med Brommaplansvägen 
som är cirka 19 km). En snabbare 
båt kommer förmodligen att bli 
attraktiv, särskilt när Ekerövägen 
inom ett par år belastas med bygg-
trafik från Förbifart Stockholm. 

”TÄVLINGEN” var för oss 
Folkpartister i Ekerö kommun 
ett bra avstamp inför kommande 
mandatperiod, den mandatperiod 
då trafikproblemen måste få sin 
långsiktiga lösning!

Apropå genare, jag måste erkänna 
att jag nog tog en lite snabbare väg 
hem än du... Jag åkte cykelvägen 
över Stora Essingen och Bromma – 
lika långt som över Brommaplan, 
men nästan bilfritt, utan rödlysen 
och korsningar, rekommenderas... 
Vi kan ta sällskap någon gång så 
visar jag dig gärna min rutt.

– Fredrik Ohls,
amatörcyklist utan clips, 
kollektivtrafikant och ibland 
bilist (Fp)

Om konsten att  få böter i en 
poliskontroll en eftermid-
dag  på  Ekerövägen . Se till 
att avståndet till framför-
varande bil är mindre än 70 
meter! Jag hade det enligt 
polisens uppskattning. Jag 
var ej alkoholpåverkad, 
överträdde ej fartbestäm-
melsen och visade giltigt 
körkort. Det  kostade mig 
1200 kronor.

– En förbrytare 
i förbifarten

Några dagar i veckan kör jag 
fram och åter Stockholm-
Adelsö. Eftersom jag är 
en pensionerad polisman 
med trafik som intresse så 
konstaterar jag att folk från 
Mälaröarna i viss utsträck-
ning kör med ”dubbla halv-
ljus”. Som bekant får man 
inte kombinera halvljus med 
”annat ljus”... 

Ett annat fenomen är 
att när du kommer från 

Stockholm och ska in mot 
Ekerö och kommer fram till 
trevägskorsningen (eg cirku-
lationsplatsen – före bron), 
blinkar nästan alla vänster, 
trots att detta inte behövs. 
Trafikverkets (f d Vägverket) 
föreskrifter är ju numera att 
du inte ska blinka när du kör 
in i en rondell men däremot 
när du lämnar rondellen.

– Kjell

En botEj tillåtet kombinera 
halvljus med ”annat ljus” Jag trodde det var hårt att 

bo i gammalt fritidshus på 
Ekerö. Nu vet jag bättre. Det 
är stenhårt att vara hyres-
gäst i Ekerö bostäder. Jag 
betalar nästan lika mycket i 
hyra här som när vi ägde ett 
nästan nytt hus på Ekerö.  
Ändå är standarden usel 
i lägenheterna. Utlovade 
renoveringar skjuts upp 
på obestämd framtid, färg 
flagnar, fukten frodas, små-
reparationer görs till minsta 
möjliga kostnad oavsett 

verkligt behov. Och Ekerö 
bostäder vet att de som vill 
ha ett fräscht boende byter 
fast inredning och ytskikt 
själva. Nu vill Ekerö bostäder 
att hyresgästerna ska fylla i 
en enkät där vi ska värdera 
vårt eget och andra områden. 
För vad? Ja, knappast för att 
sänka hyrorna, som påstås i 
enkäten. Snarare plocka ut 
lite till. Nej tack, det hjälper 
vi inte till med!

– Moderna tider

Stenhårt att vara hyresgäst

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.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bredband,
vad ska 

jag välja?

Installera
/ köpa 
server

Hemsida 
på 

Internet

Utveckla 
nya 

system



www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

Svenskt kulturarv – smaka på ordet och 
tänk efter! På Ekerö finns det mycket som 
påminner om vår historia; forntida gravar, 
fornborgar, runstenar och senare tids slott 
och herresäten. Men hur nationalistiska ska vi 
vara när vi lite vårdslöst talar om det svenska 
kulturarvet? Handelsutbyten och influenser 
från andra delar av världen fanns redan under 
Birka och Helgös blomstringstider. Svenska 
kungar vistades mycket i Europa och kom 
hem med nya idéer och ett och annat krigs-
byte.
 

Sverigedemokraterna, som fått mycket uppmärksam-
het på sistone, vill få kontroll över kulturarvet och 
använda det som politiskt instrument. Med andra ord; 
det svenska kulturarvet tillhör nationen Sverige och kan 

inte delas med dem som kommer från andra delar av världen.
För några veckor sedan blev jag uppringd av en ung man, vi 

kan kalla honom Johan, som påstod att han är släkt med mig. 
Som aktiv släktforskare blev jag såklart både glad och överras-
kad. Johan kan allt om sin familjs släkthistoria, namn och data 
om kusiner och kusinbarn, farbröders syskonbarn, farmors tio 
syskon och deras barnbarn – och mycket mera. Jag blev impone-
rad av hans entusiasm och intresse för vår släkt. Men ännu mer 
imponerad blev jag när det visade sig att Johan inte har några 
blodsband med oss. Han är född i Sydamerika och adopterades 
som mycket liten.

”Men då har du väl en intressant släkthistoria som du borde 
forska om”, sa jag troskyldigt. Men Johan protesterade. Han är 
inte ett dugg intresserad av sin indianska bakgrund. Det är i Sve-
rige som han har växt upp, i en storfamilj där flera generationer 

samsats under samma tak. Från tidig ålder 
har han fått ta del av familjens skrönor 
och historieberättande. Och utan att tveka 
fastslog han stolt att detta är hans arv nu. 
Indiankulturen har han ju nästan aldrig 
varit en del av.

Så hur ska vi definiera det vi kallar 
svenskt kulturarv? Ja, inte som Sverigede-
mokraterna vill. Det går nämligen inte att 
sätta några gränser. Vi är stolta över vår 
historia men vi måste dela den med andra.

En helt vanlig tisdag samlas bussentusiaster på biblioteket i 
Ekerö centrum för att berätta om de blå Mälarbussarnas historia. 
Vi får ta del av varandras minnen. Några har själva kört buss an-
dra har egna minnen av vådliga bussfärder, färgstarka chaufförer 
och bussar som drevs med gengas. Vi ler och tar till oss. Plötsligt 
har vi som inte var med på 1930-talet berikats med minnen som 
vi kan föra vidare till kommande generationer. Det är på det 
här viset som ett svenskt kulturarv lever vidare. Vi har nu fått 
en gemensam minnesplattform. Och det är minnen som vi kan 
dela med alla som är intresserade av Ekerös historia oavsett om 
vi kommer från Ekerö, Simrishamn eller Sri Lanka. För svenskt 
kulturarv handlar inte bara om stenåldersyxor och vikingatid, 
kulturarvet formar vi själva varje dag. 

Dags för Sverigedemokraterna att tänka om!

Gunilla 
Lindberg

Ekerös 
minnen 

tillhör alla

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck, 
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som 
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett 
inlägg i kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig bakom 
de åsikter som där framförs. Intresserad? Innan du fattar pennan 
mejla kolumnen@malaroarnasnyheter eller ring 08-560 356 00.

  |  kolumnen  



FOTBOLL | Munsö IF:s 
pojkar tio år tog en överläg-
sen seger i St Erikscupen. 
Under året som gått har de 
varit obesegrade.

– De har gjort en fantastisk 
säsong med tre oavgjorda 
matcher. Alla andra matcher 
har de vunnit, berättar lagets 
tränare Peter Strate, som trä-
nat gänget sen de var fem år. 
De i princip lyckats bra hela 
tiden. Bland de elva duktiga 
spelarna är en av ”pojkarna” 
flicka, nämligen My Berg-
kvist. 

Det är först när spelarna är 
10 år som man får ha resul-
tatregistrering enligt Stock-
holms fotbollförbund. Innan 
dess redovisas inte resultaten 

eftersom det inte ska vara 
tävlingsinriktat.  

Även fast vintern närmar 
sig står en ny utmaning för 
dörren.

– Närmast kommer laget 
börja spela  Ersans pokal som 
pågår hela vinterhalvåret 
med utomhusfotboll. Under 

oktober är det gruppspel. 
Går de vidare blir det kvarts- 
och semifinaler november 
till och med januari. Går de 
till final pågår spelet ända till 
maj, säger Peter Strate.

EWA LINNROS

30  sporten | 

DET HÄNDER  TILL DEN 1 NOVEMBER

HANDBOLL | Herrar division 4 östsvenska södra: 24 oktober kl 17:45 Tappströms Bollhall: Skå IK - 
Sorunda IF  Damer division 4B : 31 oktober kl 16:15 Tappströms Bollhall: Skå IK - Årstaiternas HK  
ISHOCKEY | Herrar div 2 södra: 19 oktober kl 19 Alhallen: Mälarö HF  -  Trångsunds IF 

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

ISHOCKEY | Det har börjat 
riktigt bra för öarnas nya 
hockeyförening Mälarö HF:s 
representationslag i division 
2, och allt kan bara bli ännu 
bättre. 

Efter många års ställningskrig 
från bägge sidor av ”skitdi-
ket” tog sig Skå IK och Ekerö 
IK:s hockeyledningar sam-
man i somras och bildade Mä-
larö HF. Många års misslyck-
ade försök förelåg innan det 
”omöjliga” blev verklighet. 

I ett första skede gäller det 
bara klubbarnas senior- och 
juniorverksamheter. Idag 
mönstrar Mälarö HF ett A- 
och ett B-lag, juniorerna stäl-
ler upp ett A-juniorlag och 

två B-juniorlag till seriespel. 
På köpet har spelarna fått gott 
om kunniga medhjälpare 
som fixar med all service runt 
lagen.

– En av anledningarna var 
att bägge klubbarna förra 
säsongen hade problem att 
få ihop tillräckligt med spe-
lare till sina matcher i tvåan. 
Nu har vi närmare 20 man 
på träningarna som konkur-
rerar om A-lagsplatserna. Så 
det har blivit en rejäl nytänd-
ning för spelarna som nästan 
samtliga har Skå eller EIK 
som moderklubbar, säger as-
sisterande tränaren Lennart 
”Älgen” Älgekrans, som ti-
digare lotsat både Skås och 
Ekerös hockeyherrar mot de 

högre serierna.
Det började dock inget vi-

dare för det nykomponerade 
laget. Skottstatistiken 24-3 i 
seriepremiärens första period 

mot Åkers IF den 1 oktober vi-
sade på att Mälarö HF inte var 
riktigt redo för allvaret. Mål-
vakten Staffan Östlund var 
dessbättre i storform och höll 

helstängt i premiärperioden. I 
slutet av andra vaknade dock 
laget och Jens Magnusson 
kunde sätta Mälarö HF:s för-
sta historiska mål. MHF tog 
över styret i sista perioden 
men nådde inte ända fram 
utan fick se sig besegrade i 
världspremiären med 5-4.

I hemmapremiären mot 
Lidingö Vikings i Allhallen 
var Jens Magnusson återi-
gen först att ta sig in i MHF:s 
målprotokoll. I korta sekven-
ser visade hemmalaget upp 
ett spel som tyder på att sä-
songen kommer att bjuda på 
mycket sevärd hockeyglädje 
när man fått alla bitar på plats. 
Slutresultatet 6-6 var rättvist 
och ett steg i rätt riktning.

I bortamötet mot MB Hockey 
var utgången mycket oviss 
under två perioder innan 
MHF under fem minuter i 
tredjeperiodens början ex-
ploderar från 3-3 till 3-7. Glö-
den fortsatte och tog laget till 
första seriesegern med impo-
nerande 4-10.

Målsättningen att hamna 
på övre tabellhalvan i divi-
sion 2 södra verkar i nuläget 
väldigt realistisk. I skrivande 
stund återstår femton om-
gångar innan grundserien av-
slutas den 3 december. Då får 
vi se om säsongen fortsätter i 
Alltvåan med möjligheten att 
sikta mot ännu högre höjder.

OVE WESTERBERG  

Lovande start för nya Mälarö HF 

Mälarö HF:s Mathias Berggren rotar framför Lidingökassen vid lagets 
historiska hemmapremiär i Allhallen den 5 oktober.   Foto: Ove Westerberg

Överlägsen seger för Munsö IF pojkar Bra placering i Maraton för ekeröbo
MARATON | Sista helgen 
i september gjorde Jonas 
Lindkvist från Ekerö som-
marstad en strålande insats 
under ett regnigt Berlin 
maraton. Men nästa gång 
räknar han med ett ännu 
bättre resultat.

På tiden 2,58 tog han sig runt 
Berlin i ösregn och kom i mål 
som nummer 1 102 av 44 000 
anmälda löpare. Tidigare har 

han deltagit vid tre tillfällen i 
Stockholm maraton och hade 
nu som mål att springa på un-
der tre timmar.

– Jag känner mig jättenöjd, 
men hade satsat att springa 
på 2,57 vilket hade gjort att 
jag kunnat kvala in direkt till 
New York maraton, berättar 
han.

Det här var dock inte sista 
långloppet eller sista chan-
sen att komma under den 

åtråvärda tiden. Redan nu är 
siktet inställt på maraton i 
Stockholm och Berlin nästa 
år och kanske även i New 
York och London framöver. 

Däremellan väntar en hel 
del träning med löparkol-
legorna i den lilla, men hårt 
tränande löparklubben Ekerö 
roadrunners.

LO BÄCKLINDER

LÄGET  12 OKTOBER

 - 

HANDBOLL
Damer div 4B 
Skå IK 3 3 0 0 100-60 6 40
Årsta 3 3 0 0 80-40 6 40
HF HUFF 3 3 0 0 64-37 6 27
Bajen IF 3 3 0 0 71-48 6 23
HK Spifen 3 2 0 1 73-64 4 9
IK Tellus 3 2 0 1 52-54 4 -2
HK Tyresö 3 1 0 2 56-53 2 3
Älta IF 3 1 0 2 52-54 2 -2
Sportsg 3 0 0 3 39-62 0 -23
Tungelsta 3 0 0 3 50-82 0 -32
BK Sol 3 0 0 3 49-82 0 -33
Ösmo GIF 3 0 0 3 34- 84 0 -50

Herrar div 4 östra 
Harrington 3 2 1 0 83-68 5 15
Södermalm 3 2 0 1 86-71 4 15
Skå IK 3 2 0 1 81-68 4 13
Arameiska IF 2 2 0 0 62-53 4 9
Väntorp/AIK 3 1 1 1 73-73 3 0
BK Sparta 2 1 0 1 58-58 2 0
Sannadals 3 1 0 2 81-82 2 -1
Stubbhagen 2 1 0 1 54-56 2 -2
Sorunda IF 3 1 0 2 83-88 2 -5
Lidingö HK 3 1 0 2 68-81 2 -13
Westis HK 3 0 0 3 59-90 0 -31

INNEBANDY
Damer div 4B norra
Kungsäng 2 2 0 0 14-3 6
Järfälla IBK 2 2 0 0 14-3 6
AIK IBF 3 2 0 1 13-7 6
Vallentuna IBK 3 2 0 1 12-8 6
Bollstanäs SK 3 2 0 1 8-7 6
Västerorts IBK 3 1 0 2 13-14 3
KTH IF 3 1 0 2 11-17 3
Töjnan IBK 2 0 0 2 3-13 0
Ekerö IK 3 0 0 3 7-23 0

Herrar div 4 västra 
Stockholm IBK 3 2 1 0 18-9 7
Örby IS 3 2 1 0 21-14 7
Skå IK 3 2 1 0 20-14 7
Ängen/Sätra 2 1 1 0 10-9 4
Vällingby BK 3 1 0 2 20-15 3
Ormb/Skälby 2 1 0 1 9-12 3
Midsommarkr. 1 0 0 1 4-5   0
Sälklubben 2 0 0 2 11-17 0
Sthlm W IBS 3 0 0 3 10-28 0

ISHOCKEY
Herrar div 2 södra
Värmdö Hc  3 2 1 0 15-8 (7) 5
Haninge HF 3 2 1 0 13-7 (6) 5
Åkers IF 2 2 0 0 10-8 (2) 4
Mälarö HF 3 1 1 1 20-15 (5) 3
FOC Farsta 2 1 1 0 8-7 (1) 3
MB Hockey 3 1 0 2 10-20 (-10) 2
Lidingö V. 3 0 1 2 12-14 (-2) 1
Trångsund 2 0 1 1 6-8 (-2) 1
Linden 3 0 0 3 9-16 (-7) 0



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!

• 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

Tvättmaskin Elektro Helios 
EH 400 (toppmatad mindre 
modell) 500:-/högstbj inkl 
lev. Tvättmaskin Elektro 
Helios EH 5300 (frontma-
tad) 500:-/högstbj inkl lev. 
Torktumlare Elektro Helios 
WT 526, 500:-/högstbj inkl 
lev. Håkan/Färingsö 
070- 453 51 44.

2 mycket keliga och ursöta 
marsvin söker nytt hem pga. 
allergi. Stor bur och diverser 
tillbehör ingår. Pris 100:-. 
Ring Lena på 0708-53 64 36 
alt. 08-560 314 02.

Familjebil i bra skick Chev-
rolet TransSport 3.4 V5 -99. 
29.000:-. Mörkgrön metall 
ca 17500 mil, 7 sitsig varav 
4 kaptenstolar, dragkrok, 
automat, nya s- & v-däck på 
LM fälgar, elhissar, kupevär-
mare, sidosteg, ails mm. 
Tel 0708-70 52 35/Michael

4 st dubbdäck på stålfälg, 
Gislaved Nordfrost 195/65-
15 i utmärkt skick, litet 
körda. Pris 2500: -. 
Tel. 560 324 46.

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

KÖPES

Huskvarna Raider, gräsklip-
pare. Gärna av nyare modell. 
Ring Jukka 070-2420105.

UTHYRES

Adelsö. Trevligt hus, 36 
kvadratmeter, m. kaklat 
badrum, sjöutsikt, uteplats.
5 min till buss och färja.
Uthyres möblerat, längre
eller kortare tid t.o.m maj 
2011. Tlf  070-755 42 77.

Lägenhet, 2 rok, 80 kvm 
vid Träkvista torg uthyres. 
Hyra 6800:-kr/ mån inkl. el. 
Tel 0707-74 88 17.

ÖNSKAS HYRA

Medelålders kvinna önskar 
komma hem till barndoms-
trakter. Söker bostad 2-3 
rum, gärna Lovö men alla 
Mälaröarna är av intresse. 
073-99 24 787. 

EFTERLYSNING

Hemlös? Svart hankatt med 
fint tecknad vit nos, bröst 
och vita tassar. Han har 
vandrat runt i Björkudden, 
Ekerö, sedan midsommar! 
Ring Kerstin 560 430 01.

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

Stort tack till kommunen för 
att de bygger bullerplank 
upp till Träkvista. Jag bor 
inte ”bakom” planken, men 
uppskattar hur fin vägen 
utifrån blir. Tänk bara vilken 
upplyftning det blev i När-
lundakurvan. Ett enhetligt 
lågt plank är bra mycket 
finare att skåda in i än röriga 
villaträdgårdar. Karin

Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

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 

 nyheterMÄLARÖARNAS
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TYTYCYCKKT

MÅNGA NYNGA NYGA NYNYAA NA NYFÖRETAGARE

Ekerö kommun ligger på andra plats i landet när det 

d företag. Under förra året 

’’’’’’’’Tjuvläs!

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.

Bygg

www.malaro.com/mn
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              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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Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö 
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2009

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

Tidningen ansvarar ej för icke be-
ställt material samt för fel i annon-
ser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning 
2010
Jan  25
Feb  8, 22 
Mar  8, 29  
Apr  12, 26 
Maj  10, 24 
Juni  7, 21
Aug  23
Sept 6, 20 
Okt  4, 18 
Nov  1, 22 
Dec  6, 13 

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

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

Grattis vår 
älskling Elin  
Bogström 
i Skå som 
fyllde 6 år 
12 oktober 
från mam-
ma, pappa, 
Fredrik och 
Sara.

Vi välkom-
nar vårt 
nytillskott 
Vinga, 
föddes på 
SÖS 20/9. 
Mamma, 
pappa och 
storasyster 
Villemo.

Grattis 
Villemo  
som blev 4 
år den 13 
oktober från 
mamma, 
pappa och 
lillasyster.

Världens 
goaste kille 
fyller 4 år 
den 28 
oktober. 
Grattis Erik 
Skullman. 
Kramar 
mamma 
och pappa.
   

 JPS Transport  
EKERÖ    073-903 76 20

Varför hyra bil? 
Vi hjälper privatpersoner med 

mindre transporter och 
flytthjälp på Mälaröarna. 

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

 nyheter
MÄLARÖARNAS

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

DÖDA

• Carl Ingemar Eskil Sköld, Ekerö, avled 
den 28 september i en ålder av 73 år. 

• Klas Gunnar Möllergren, Ekerö, avled 
den 29 september i en ålder av 82 år.

• Seth Herman David Wettermark, Ekerö, 
avled den 4 oktober i en ålder av 93 år.

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

Cert. Massör & dipl. Massageterapeut

Hans Jonson

Massage
Idrottsmassage

Tidsbokning 
070-200 31 97

www.salonghudkroppmassage.se

Brommaplan 420, Bromma 

Tel. 08-709 86  50
www.fonus.se Johan Kull

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

och försäkringar. 

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

Hembesök  Jour dygnet runt 

Vår älskade

Seth
Wettermark

*  17 augusti 1917 
✝ 4 oktober 2010

MAUD
Jenny  Joacim

KJELL och ULLA
Christer  Anette

Lena  Dan
Barnbarnsbarn

Gösta
Släkt och vänner

Vår sista hälsning
________________________  

Begravningen äger rum
fredagen den 12 november 

kl 11.00 i Skå kyrka

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bredband, 
är det något 

för mig?

Köpa dator 
med

 installation?

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Vår älskade

Karin Kriström
* 5 oktober 1943
† 9 oktober 2010

G Ö R A N
MARIE och HANS

Gustav  Calle
ROGER och ROCIO

Gabriela  Isak
Släkt och vänner 

Älskad - Saknad 

Begravningen äger rum
fredagen den 19 november

kl 14.00 i Ekerö kyrka.
Därefter inbjudes till

minnesstund. O s a till
alfa/Ekerö Begr.byrå 
tel 08-560 310 65 

senast 12 november.

Tänk gärna på
Alzheimerföreningens

Minnesfond 
Bg 52 56-3998. 

Radisson Blu Royal Park Hotel ligger mitt i 
Hagaparken alldeles intill Brunnsviken. Här 
fi nns alla faciliteter – både för den stora 
kongressen eller det lilla personliga mötet. 
Välkommen att prova oss du också!



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!  33

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.fsons.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



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

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!

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

Skärmgardiner   Lamellgardiner   Gardintyger   Gardinstänger och 
skenor   Markiser   Markisväv   Lampskärmar   Garn   mm 

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!

Kattis Klippotek
Pråmvägen 4a innergården, alldeles intill Ekerö C

Tel 560 357 16, mobil 0704-53 96 62
Ring för tids bokning kl 9-20! Välkomna! Kattis

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

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:-

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 10/11, 17.30-21.00 eller söndag den 

28/11, 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 händelserna 
har även ett stort antal trafikkontroller 
utförts på Mälaröarna. Flera rattfylle-
rister har upptäckts vid dessa. Ekerö 
närpolis har även gjort ett flertal be-
sök på kommunens fritidsgårdar och 
pratat med ungdomar.

27 SEPTEMBER | I Ekerö centrum 
sker ett inbrott i en butik och en miss-
tänkt man i 20-25-årsåldern observeras 
i samband med det.

Eknäs, Stenhamra.

29 SEPTEMBER | En cyklist blir svårt 
skadad vid en trafikolycka på Båt-
hamnsvägen, Stenhamra och förs till 
sjukhus. 

30 SEPTEMBER | I Skå ställer en lös 
häst till med stor oro då sikten är mycket 
dålig på grund av kraftig dimma under 
morgonen. Många bilister ringer polisen 
om detta.

-
domar grips på Systembolaget i Ekerö 
centrum. Ungdomarna undkommer 
dock.

1 OKTOBER | På Adelsö sker en arbets-
platsolycka när en grävmaskin kör i di-
ket.

Bergvik upptäcker polisen en bilfö-
rare utan körkort.

polis i Älvnäs får transport hem.
Nockeby-

bron stoppar Ekerö närpolis en ratt-
fyllerist.

ett gäng ungdomar kör runt och stör i 
en grusgrop i Färentuna. När polisen 
anländer till platsen är ungdomarna för-
svunna.

3 OKTOBER | 
Nockebybron stoppar polisen en ratt-
fyllerist som får följa med för vidare 
kontroll.

Skå-Edeby.
När brandförsvaret anländer har en per-
son avvikit från platsen.

Lullehovsbron.

6 OKTOBER | 
och narkotikabrott på Ekerövallen. 
Ekerö närpolis påträffar dem tillsam-
mans med en släpkärra fylld av före-
mål som stulits vid ett inbrott i Stock-
holm.

Färentuna-
vägen.

7 OKTOBER | Södertörns brandförsvar 
får ett larm om att en pool läcker på 
Ekerö. De sanerar vattnet.

8 OKTOBER | En allvarlig trafikolycka 
mellan en bil och en lastbil på Fären-
tunavägen resulterar i ett tre timmar 
långt stopp i trafiken. En person blir 
svårt skadad och förs till sjukhus med 
ambulans.

9 OKTOBER | En fiskare har inte hämtat 
upp sina nät i Fiskarfjärden och blir an-
mäld för olovligt fiskande.

-
lerist i Träkvista.

-
ket till Träkvistaskolan och får besök 
av polisen som talar dem tillrätta.

Munsö.

10 OKTOBER | -
tar på Skå-Edeby 

-
dade, varav en får föras till sjukhus.

34  larmet går | 

Gripna hälare vid Ekerövallen

ÖKAT ANTAL STÖLDER  

Under den 9 och 10 oktober har ett flertal stölder av vinterdäck skett i kommunen.
– Detta är den bästa tiden för däcktjuvar, när bilägarna tar fram sina vinterdäck 

eller köper nya, säger Tommy Stiernerlantz, närpolischef.
Likaså har ett flertal inbrott i bilar skett i Stenhamra under den senaste tiden.
– Tre killar i 16 till 18-årsåldern sågs i samband med ett av inbrotten, berättar 

Tommy Stiernerlantz.
Även Drottningholms golfklubb har råkat ut för ett ökat antal bilinbrott i takt 

med att bilinbrotten vid Drottningholms slott har minskat. 

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Konsert
Mämus ger en konsert 
under ledning av Gunnar 
Valkare . 23 oktober kl 15, 
Ekerö kyrka.

Öppen scen
En kväll med riktig livemusik 
framförd av Ekerö kultur-
skolas- och Uppgårdssko-
lans rockgrupper. Fri entré. 
28 oktober kl 19, Infosalen, 
Uppgårdsskolan.

Ekebyhovs slott
30 och 31 oktober kl 14: 
Ungdomar mellan 10-

20 år från Bailar dansar 
orientaliskt och showdans. 
Kaféansvarig: Vi unga Bailar. 
Kl 12- 16, Ekebyhovs slott.

Årets dansdag
Dans, lek, rörelse. 30 okto-
ber kl 12.30: Invigning Foa-
jén Ljus- och ljudutställning. 
Kl 13: Minna Krook ”Om 
Vänskap”, föreställning och 

workshop. Kl 14: ”The Mi-
chael Jacksson Experience”, 
föreställning och ”prova på”. 
Kl 15.15: Kaggeholm och 
Bailar på scen. Fri entré. 
Kulturhuset, Ekerö C.

Evenemangstips:
red@

malaroarnasnyheter.se

NEDLAGT ÄRENDE  

Polisen kommer inte längre i utredningen kring den marijuanaodling som hittades 
av några elever i Tappströmsskolan lokaler i januari.

– Det har funnits en misstänkt person från Ekerö som är utpekad på olika sätt, 
men vi har inte bevis som kan styrka detta, säger Johan Ahlén, närpolisbefäl, 
Ekerö närpolis. 

Ärendet läggs nu därför ner med motiveringen ”brott kan ej styrkas”. 
Odlingen fanns i en krypgrund under skolan och bedömdes med sina tjugofem 

plantor som professionell av polisen, som drog slutsatsen att den skötts av flera 
personer.

– Fler personer har varit kallade till förhör på huvudpolisstationen i Solna 
och vet därför om att det funnits misstanke mot dem, berättar Johan Ahlén.



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 2 675 000 kr/bud. TOMT 237 kvm (friköpt). Kastargränd 31.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ HUMMELVRETEN 5 rok, 130 kvm

1-plan Utbyggt Gränsande mot grönområde Garage i länga
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Här kan din 
bostad synas!
Säljer du ditt hus före årsskiftet 

bjuder vi dessutom på en lika  

stor annons i DN Bostad. 

Välkommen att kontakta 

oss i Ekeröbutiken. 

PRIS 2 750 000 kr/bud. AVGIFT 4 795 kr/månad inkl värme, vatten, parkeringsplats, tvättstuga mm Vallviksvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

Totalrenoverat Ljust o fräscht Etagevåning Lugnt villaområde
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PRIS 4 300 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 870 m² (friköpt). Plan trädgårdstomt. Närlundavägen 1.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, 156 kvm

Gediget betonghus Mitt i Närlunda Nära till skolor, centrum mm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 2 658 kr/mån inkl värme,
vatten, parkeringsplats, tvättstuga mm Vallviksvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

STENHAMRA 2 rok, 61 kvm
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PRIS 1 950 000 kr/bud. AVGIFT 3 400 kr/mån inkl värme,
vatten, tvättstuga, parkeringsplats mm Vallviksvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

STENHAMRA 3 rok, 78 kvm
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PRIS 1 195 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 910 m² .
Palettvägen 14 A. EKERÖBUTIKEN
Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STENHAMRA villatomt
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Bäst 
förberedd gör 

bäst affär.
Läs om Läge+ på 

svenskfast.se

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
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PRIS 4 175 000 kr/bud. TOMT 893 kvm. Lundhagsvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ LUNDHAGEN 5 rok, 125 + 125 kvm

Fantastisk läge med sjöutsikt Uteplats i syd/väst Uppvuxen trädgård Öppen planlösning Mälaren, buss, skola, badplats inom gångavstånd
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PRIS 5 275 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 888 m² (friköpt). Fin plan och barnvänlig trädgårdstomt. Bänkvägen 1.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ SKÄRVIK 7 rok, 194 kvm

Sjönära Stor altan med söderläge Barnvänligt Härliga ytor
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PRIS 2 600 000 kr/bud. TOMT 2 518 kvm. Frejas Väg 6. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ HELGÖ 2 rok, ca 54 kvm

Högt läge m utsikt m Helgö kanal Varmbonad gäststuga
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Perfekt 
läge inför 

försäljningen.
Läs om Läge+ på 

svenskfast.se

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