
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?!

Kommunen
anmäler
kronofogden
Kommunstyrelsen i Ekerö kommun anser att 
handläggningstiden för att få bort Seaside ta-
git orimligt lång tid och JO-anmäler nu krono-
fogdemyndigheten. | 4

OKLART OM SD I FULLMÄKTIGE
Sverigedemokraternas representant överger sin plats 
i fullmäktige innan den har tillträtts. Nu återstår att 
utreda om det finns någon ersättare. | 4

”Alla delar finns redan på Ekerö. Det handlar 
bara om att kombinera musikskolan med 
dagis och fritis och finna lokaler: rytmrum,  
lekrum för notläsning och improvisation, 
poesirum, stråkrum, blåsarnas rum och 
så orkestersalen. Det kan bli roligare än att 
hänga vid bussterminaler eller slå sönder 
gatlyktor”  | 30 tyck

FÅ UTBILDADE FÖRSKOLELÄRARE
Ekerö kommun har landets lägsta andel utbildade 
förskolelärare. | 6

GAMLA, DYRA BOSTÄDER 
Över hälften av bostadsbeståndet i kommunen är 
byggt för cirka tjugo år sedan. De är inte byggna-
tioner av hög kvalité och renoveringsbehovet finns 
både här och var. Ändå är hyrorna bland de högsta i 
landet, varför? | 12 

FLER NYKTRA UNGDOMAR
I den senaste drogvaneundersökningen framgår att 
allt fler av kommunens ungdomar väljer bort alkohol 
helt och hållet. Dock är alkoholkulturen fortfarande 
stark bland unga tjejer. | 14
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VÄRLDSARV I SKUGGAN AV VÄGBYGGEPLANER  
Meningarna var delade om världsarvet är hotat eller inte av en utbyggnad av Ekerövägen, när frågan diskute-
rades på höstens första kommunfullmäktigemöte.  | 10                                                      Foto: Ewa Linnros



UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Liisa Trevid – skulptur, Karin 
Wallin – måleri. 5-6 novem-
ber och 13-14 november. 
20-28 november måleri 
av Christian Poignant och 
Johan Petterson. Kl 12-16, 
Ekebyhovs slottsgalleri.

Galleri Utkiken
Ljusutställing – ”Vad döljer 
sig i mörkret” av ljusdesig-
ner Tobias Hallgren. Till och 
med 27 november, Galleri 
Utkiken, biblioteket, Ekerö  
C.

Hantverksstallet
Annette Falk ställer ut järn-
duksreliefer. 4-28 november, 
vernissage 6 november. 
Torsdag-söndag 11-17, 
galleriet, Hantverksstallet, 
Jungfrusund.

EVENEMANG

Film
”Det vita bandet”, regi: 
Michael Haneke, Tyskl.09.  
Medlemskort i Filmstudion 
berättigar till inträde till 
höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
4 november kl 19.30-21.50, 
Ekerö bio, Ersinesalen, 
Ekerö C.

Sagostund 
Träffa Guldlock, Bockarna 
Bruse och alla andra som 
bor i sagans skog. För alla 

från 3 år. 5 november kl 10-
10.30, biblioteket, Ekerö C.

Jazzkväll
”The Intercontinental” – ett 
svensk amerikanskt jazz-
möte med erfarna jazzmu-
siker från USA som turnerat 
världen över. De bjuder på 
mainstream, bebop, ballader 
och blues. Entréavgift. 5 
november kl 19, Ekebyhovs 
slott.

Ekerö Bio
7 november kl 15: ”Toy Story 
3 – Den stora flykten”. Kl 19: 
”I rymden finns inga käns-
lor”. Sveriges Oscars-bidrag. 
Erskinesalen, Ekerö C.

Ekebyhovs slott
6 november kl 14: Stäm-
skruvarna – folkmusik på 
nyckelharpa. Kaféansvarig: 
Ekerö Gospel. 7 november 
kl 14: ”Vi sjunger tillsam-
mans”. Kaféansvarig: Ekerö 
pastorat. Kl 12-16, Ekeby-
hovs slott.

Jubileumskonsert
Musik av Pergolesi och 
Scarlatti. 2 x Stabat Mater. 
Susanne Rydén – sopran, 
Mikael Bellini – counterte-
nor, stråkensemble under 
ledning av Ann Wallström, 
damerna ur Ekerö kyrkokör, 
dirigent Kerstin Baldwin. 7 
november kl 16-17, Ekerö 
kyrka.

Requiem
”Nu är en dag framliden” 

– requiem i folkton av Alf 
Hambe, Hans Kennemark. 
Kören Ad Mundi och instru-
mentalister under ledning av 
Carina Einarson. 7 novem-
ber kl 18, Munsö kyrka.

Arkivens dag
Föreningen Mälaröarnas 
folkrörelsearkiv uppmärk-
sammar ”Arkivens dag” med 
en träff för allmänheten. 
Föreningen berättar hur de 
hittat intressanta uppgif-
ter bland dokumenten i 
arkiven och Anders Öberg 
visar gamla och nya bilder 
från bygden. Fri entré. 11 
november kl 19, Stenhamra 
bibliotek. Evenemanget sker 
i samarbete med Studie-
främjandet på Mälaröarna 
och Ekerö bibliotek.
 
Ekebyhovs slott
13 november kl 14: Docent 
Bo Petré ”De senaste årens 
utgrävningar vid Söderby 
gård, Lovö”. 14 november 
kl 14: ”Gustav III:s Drott-
ningholm”. Konstvetare 
Stina Odlinder Haubo, Leif 
Söderholm – klassisk gitarr. 
Kaféansvarig: Lovö Hem-
bygdsförening, 60-årsjubi-
leum. Kl 12-16, Ekebyhovs 
slott.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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Legitimerad optiker    Kontaktlinser     Terminalglasögon    Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar     Synhjälpmedel    Snabba leveranser    Egen verkstad

0808 56060 313 100 S b l ttt 
MåMM 000
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

   

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

Vid köp av 
nya kompletta 

glasögon bjuder 
vi på ett extra 
par från utvalt 

sortiment. 
Dessutom får 

du ett solskydd
från Polaroid på köpet

Hos oss får alla råd att se! 

Succén 
fortsätter!

Legitimerad optiker    Kontaktlinser     Terminalglasögon    Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar     Synhjälpmedel    Snabba leveranser    Egen verkstad
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

   

Hos oss får alla råd att se! 

Torsdagen den 4 november 
möter du modeexperten 
Sture från Opex! 
Mingla med oss mellan 
kl 11-18.30.

Ta även
del av våra 
kampanjer 
för dagen. 

Varmt välkomna!

    

Specialvisning!
JUST NU!

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



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Fast pris 4 490 000:- - 4 590 000:-
5 rok, boyta 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 26, 34
Visas sön 31/10 13.00-13.45

Villa Lovö uppförs nu av LB-hus i två plan, mörk
träfasad och carport. 4-5 sovrum. Tomt ca 1000
kvm. Endast 2 hus kvar!Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2245.

BEkerö Sandudden

Utgångspris 2 195 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 108 kvm, biyta 5 kvm
Tomt 170 kvm Atriumgård och trädgårdstomt
Byggt 1970

Adress: Lupingränd 3D
Visas sön 31/10 15.15-16.15
och tis 2/11 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2467 till 72456 för beskrivning

Perfekt 1-planshus med bästa läge och insynsskyddad fin atriumgård. Solig uteplats med södersol. Tre
bra sovrum. Bad- och duschrum. Förråd i anslutning till entrén och garage i länga. Ett lugnt o mkt
barnvänligt område. Nära t skolor, dagis o buss. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2467.

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 8 500 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 232 kvm, biyta 41 kvm
Tomt 890 kvm trädgårdstomt
Adress: Herredagsvägen 10A
Visas sön 31/10 14.15-16.15
och mån 1/11 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-1974 till 72456
för beskrivning

Högt belägen m fantastisk vy
över Jungfrusundsviken ligger
denna gedigna o representativa
villa från 2004. Generösa säll-
skapsytor m braskamin, stora
fönsterytor o takhöjd upp till 4,0
m. Stora terrasser m sol hela
dagen samt underbar kvällssol.
3-4 rejäla sovrum. Hiss o berg-
värme. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1974.

BEkerö Gällstaö

Utgångspris 2 995 000:-
10 rok, boyta 117 kvm och biyta 180 kvm
Adress: Åkerstigen 3
Visas sön 31/10 11.30-12.30
och mån 1/11 18.00-19.00

Äntligen! Centr beläget och nära till allt. Välkom-
men till detta gedigna och stora hus. Missa det
inte! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2487.

BEkerö Ekebyhov

Fast pris 5 095 000:- - 5 195
000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 170 kvm
Tomt 1 066 kvm Sluttningstomt
Byggt 2010
Adress: Fantans väg 30
Visas sön 31/10 13.45-14.15
Sms:a: FB 1071-2362 till 72456
för beskrivning

På bästa tänkbara sydsluttning
erbjuder C4 Hus 11 st ljusa
moderna villor på tomter med
äganderätt. Tomterna ligger
högt i fantastisk sydvästslutt-
ning ner mot Mälaren. Mörk
träfasad och carport invid.
Endast 2 hus kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2362.

BEkerö Sandudden

Utgångspris 2 495 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm, biyta 15 kvm
Tomt 292 kvm trädgårdstomt
Byggt 1969
Adress: Hampvägen 36
Sms:a: FB 1071-2508 till 72456
för beskrivning

Ett av områdets absolut bästa
lägen har detta trevliga, välpla-
nerade gavelradhus, beläget på
fin hörntomt som gränsar till
grönområde. Stor altan i soligt
S/O-läge med markis. Gene-
rösa sällskapsytor och fyra
rejäla sovrum samt fräscht
kaklat badrum. Rymligt förråd
invid entrén och garage i länga.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2508.

BEkerö Väsby

Fast pris 4 695 000:- - 4 750
000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm
Tomt ca 1 000
Byggt 2010
Adress: Åsbranten 2 och 4
Visas sön 31/10 14.15-14.45
Sms:a: FB 1071-2206 till 72456
för beskrivning

Nu uppförs sju unika enplans-
hus från Anebyhus ritade av
Jordens Arkitekter, speciellt
framtagna för Västra Sandud-
den. Här bor man bekvämt på
125 väldisponerade kvm med
3-4 sovrum och härliga säll-
skapsutrymmen. Endast två st
kvar!Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2206.

BEkerö Sandudden

Utgångspris 1 195 000:-
Tomt 2 059 kvm Naturtomt
Adress: Ettans Väg 42

Mysig tomt i ljuvlig glänta med vacker utsikt. Här
kan du skapa ditt drömboende och få hög
livskvalité. Förhandsbesked på bygglov!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2411.

B Färingsö Kungsberga

Utgångspris 1 045 000:-
Tomt 2 061 kvm Naturtomt
Adress: Ettansväg 44

Mysig tomt med lantlig omgivning. Nära affär,
skola och buss. Förhandsbesked på bygglov!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2454.

B Färingsö Kungsberga
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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
Lördag 6 november
Alla helgons dag
Färentuna kyrka kl 11
Minneshögmässa
Lars Brattgård
Solist Per-Arne Hedin

Hilleshögs kyrka kl 13
Minnesgudstjänst
Lars Brattgård
Solist Per-Arne Hedin

Skå kyrka kl 16
Minnesgudstjänst
Lars Brattgård
Färingsö Kyrkokör och solist
Jessica Forsell-Clarhäll

Söndag 7 november
Alla själars dag
Sånga kyrka kl 11
Minnesgudstjänst
Lars Brattgård
Alla-kan-sjunga kören

Söndag 14 november
Söndagen före domsöndagen
Hilleshögs kyrka kl 11
Söndagsgudstjänt
Kiki Brandell Svee 

Söndag 21 november
Domsöndagen
Skå kyrka kl 11
Familjemässa
Lars Brattgård
Färingsö Barnkör 

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

Öppna förskolan
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-12
Stängt p.g.a. utbildning den 17/11
Stenhamra församlingsgård
Tisdagar och torsdagar kl. 9.30-12
Färentuna församlingshem

Kyrkans Arbetsgrupp
Måndagar, udda veckor, kl. 19
Färentuna församlingshem

Cittragruppen Rasparna
Måndagar kl. 19-21
Stenhamra församlingsgård

Färingsö kyrkliga syförening
Onsdagar kl. 10-13, Sånga Kyrkskola

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

Allhelgonahelgen på Färingsö
Vi minns våra nära och kära som inte lever längre. Att tända ljus 
kan betyda så mycket, sorg, saknad, tacksamhet. Ljuset kan säga 
det som orden inte räcker till, och det är nog.

I gudstjänsterna 6-7 november läser vi upp namnen på dem som vi 
förlorat under året och tänder ljus för dem. Alla våra fyra kyrkor, även 

Per-Arne Hedin i Färentuna kyrka och Hilleshögs kyrka, i Skå kyrka 
medverkar Färingsö Kyrkokör och solisten Jessica Forsell-Clarhäll.
 
Behöver du prata med en präst? 
Kontakta:
Lars Brattgård 070-571 00 31
Kiki Brandell Svee 070-571 94 34

Orgelkonsert 20 november kl 15 i Skå kyrka

Rickard Backlund framför “Romantisk orgelmusik”

En varm tanke 
till Dig som 

sörjer och saknar! 

4  nyheter | 

KOMMUNEN | Kommun-
styrelsen i Ekerö kommun 
har beslutat anmäla kro-
nofogdemyndigheten till 
Justitieombudsmannen 
(JO) eftersom de anser att
handläggningstiden för att 
få bort fartyget Seaside 
från Tappströmskanalen 
har tagit orimligt lång tid. 

– Jag kan konstatera att kro-
nofogdemyndigheten, trots 
att det förflutit drygt ett och 
ett halvt år sedan laga kraft 
vunnet beslut, inte lyck-
ats slutföra upphandling av 
tjänsten att bärga fartyget. 
Då återstår ändå efter avslu-
tad upphandling en lång pro-
cess att enbart bärga fartyget. 
Det är helt orimligt med en 
sådan utdragen handlägg-
ningstid. Kommunstyrelsen 
i Ekerö kommun anser att 
kronofogdemyndigheten 
hanterat ärendet oskickligt 
och beslutar nu att göra en 
anmälan till JO, säger kom-
munstyrelsens ordförande 
Peter Carpelan (M). 

År 2001 la fartyget Seaside 
till i Tappströmskanalen på 
Tappsunds fastighets ABs 
mark i Tappsund. Markä-
garen lät meddela fartygets 
ägare att han inte fick lägga 
till på platsen men ägaren lät 

båten ligga kvar.  Tappsunds 
fastighets AB har sedan 2005 
processat mot Sea Sides ägare 
utan att komma någon vart.

I juni 2009 togs Seaside 
i besittning av kronofogde-
myndigheten. De genomför-
de en så kallad handräckning 
och fartygets ägare fick tre 
månader på sig att hämta el-
ler frakta bort fartyget. Äga-
ren gjorde inget åt situatio-
nen under de tre månaderna 
han fick på sig att avlägsna 
båten och på hösten 2009 
kantrade fartyget. 

Sedan dess har kronofogde-
myndigheten haft två upp-
handlingsförfaranden för att 
avlägsna fartyget, men båda 
har gått om intet. 

Det första drogs igång i 
oktober förra året och avsåg 
en upphuggning av båten på 
plats. Anbudstiden skulle 
gått ut i slutet av oktober 
månad men situationen för-
ändrades då markägaren inte 
tillät någon upphuggning på 
plats då de inte ville riskera 
en förorening av marken i det 
blivande bostadsområdet.

I den andra upphandling-
en, som innebar att fartyget 
istället skulle bärgas bort 
från platsen, hade man inte 
tagit med i beräkningarna 

att isen skulle lägga sig. De 
merkostnader som det skulle 
innebära att bärga båten från 
sitt isläge var inte inberäk-
nade i upphandlingen.

I början på hösten i år blev 
ett upphandlingsförfarande 
klart som innebar en utred-
ning om hur man på lämp-
ligaste vis kan få bort båten. 
Förstudien redovisades för 
kronofogdemyndigheten 
den 2 september 2010.Uti-
från denna förstudie ska kro-
nofogden sätta samman ett 
upphandlingsunderlag och 
sedan lägga ut det för offent-
lig upphandling. 

Då Mälaröarnas Nyheter 
i oktober talade med Linus 
Sundemar som är kontakt-
person för upphandlingen på 
Skatteverkets inköpsenhet, 
kunde han inte ge något da-
tum för när upphandlingen 
kommer att läggas ut. 

– Det sjunkna fartyget 
upplevs som en skamfläck 
för kommunen, det är den 
första syn som man som 
medborgare eller besökare 
möts av när man närmar sig 
Ekerö tätort. Det utgör även 
en fara för miljön. Ekerö 
kommun har under lång tid 
med kraft påtalat allvaret i 
situationen och vikten av att 

åtgärder vidtas snarast möj-
ligt för att få bort fartyget, 
säger Peter Carpelan.  

Den 1 december 2009 skrev 
Peter Carpelan ett öppet brev 
till kronofogdemyndigheten 
är han påtalade allvaret i si-
tuationen då fartyget ligger 
inom primär skyddszon för 
vattenskyddsområdet Östra 
Mälaren och att det därför är 

av stor vikt att få bort farty-
get av miljöhänsyn.

– Ekerö kommun utgår 
från att kronofogdemyndig-
heten alltjämt inser allvaret i 
situationen och  omedelbart 
och utan vidare dröjsmål 
tillser att fartyget Seaside 
omhändertas, avslutar  Peter 
Carpelan. 

EWA LINNROS

Ekerö kommunstyrelse anmäler 
kronofogdemyndigheten till JO

Oklart om SDs stol 
i fullmäktige 

KOMMUNEN | Sverigede-
mokraternas representant i 
KF har avsagt sig sin plats. Nu 
ska länsstyrelsen avgöra om 
han kan ersättas.

Lars Bredler som kandi-
derade för Sverigedemokra-
terna och fick en plats i kom-
munfullmäktige har avsagt 
sig den. 

– Jag avsäger mig platsen av 
personliga skäl, mer vill jag 
inte säga. Men jag kommer att 
ersättas av någon av de övriga 
två som står på personvalslis-
tan, säger Lars Bredler.

Enligt Sofie Lödahl som  
även kandiderade för Sve-
rigedemokraterna kommer 
Lars Bredler att ersättas av 
Dennis Ek. Redaktionen har 
inte kunnat komma i kontakt 
med honom för en kommen-
tar.

Dock är det tveksamt hu-
ruvida någon ersättare kom-
mer att kunna överta stolen 
eller inte. Eftersom Lars 
Bredler var ensam på den 
valsedel som hans namn stod 
på måste en utredning göras 
innan saken avgörs eftersom 
det hela kompliceras av att 
Sverigedemokraterna använ-
de sig av flera valsedlar.

– Jag vill inte svara på ut-
gången i förväg utan måste 
vänta in att vi får in ett ärende 
från kommunfullmäktige, 
säger Anita Attersand, läns-
styrelsen.

LO BÄCKLINDER

Seaside kantrade för över ett år sedan. Kommunstyrelsen i Ekerö kom-
mun anser att kronofogdemyndigheten hanterat ärendet oskickligt och 
JO-anmäler nu myndigheten.       Foto: Ewa Linnros



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

Priserna gäller vecka 44 t o m söndag 7/11 -10 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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 Fettuccine 
 ICA Italia.       

 Jfr pris 40:00/kg. 

  
 19  90 

  

 /pack 

 Romantica Tomater 
 Holland.   400 g.     

 Jfr pris 49:75/kg. 

  

  

 149k    /kg 

 Pecorino 
 Romano.     Ost gjord av 

Italiensk pastöriserad fårmjölk.  

  Jfr pris 149:00/kg. 

  

  

 /kg  119k    Kalvstek 
 Svenskt butikskött. 

    Mälardalskalv.   

 Färsk 

  

 399k    /kg 

 Parmaskinka 
 Riserva.     Lagrad 18 mån.   

  

 15k   
 2 för 

  

 Kelda grädde 
   250 ml.   Matlagnings-/Mellan-.   

grädde.  Jfr pris 30:00/liter. 

  

  

 199k    /kg 

 Parmesan 
 Italien. Parmigiano reggiano.     

 Från vår deli! 

 Från vår deli! 

Tryffelpasta med parmesan

400 g färsk pasta

100 g tryffel

Sås

1/2 hackad gul lök

1 msk olivolja

1,5 dl torrt vin

2,5 dl mellangrädde

1 tsk salt

0,5 tsk nymald svartpeppar

100 g hyvlad parmesan eller 

pecorino

1. Fräs löken i olivolja, tillsätt vin och 

grädde. Koka 15_20 min utan lock 

tills ungefär hälften återstår.

2. Smaka av med salt, peppar och 

tryffel.

3. Koka pastan enligt förpackningen i 

saltat vatten. Häll av vattnet och häll 

såsen över pastan. Strö över parme-

san och rör om.

Servera genast i varma tallrikar. 

Hyvla eventuellt över lite tryffel.

Smaklig måltid.

Färsk och konserverad tryffel fi nns 

i butik!



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

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

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

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

EKERÖ NÄRLUNDA - GLITTRANDE VY, GENERÖSA YTOR, BÅTPLATS

SÅLDSÅLD

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

  nyheter | 

KOMMUNEN | Lärarnas tid-
ning har granskat andelen 
utbildade förskollärare 
på landets förskolor. Av 
de 20 kommunerna med 
lägst andel utbildade 
förskollärare finns 15 i 
Stockholmsområdet och 
Ekerö kommun har de säm-
sta siffrorna av dessa med 
endast 29 procent utbil-
dade förskollärare. 

De 29 procenten omfattar 
både de kommunala och fri-
stående verksamheterna. De 
kommunala verksamheterna 
i kommunen har något högre 
andel och ligger på drygt 30 
procent behöriga förskolelä-
rare.

 
Vad gör man för att åtgärda 
detta, Mikael Caiman Lars-
son, produktionschef för för-
skola och skola Ekerö kom-
mun?

– Vid rekrytering eftersö-
ker vi alltid behöriga förskol-
lärare. 

Många inom förskolan som 
inte har utbildning har dock 
arbetat många år och på det 
viset tillgodosett sig en hel 

del erfarenheter med ett stort 
egenvärde. Är detta något 
man tar hänsyn till och uti-
från det, ger vidareutbildning 
till dessa?

– Det pågår och kommer 
att pågå utbildning av barn-
skötare till förskollärare.

Vad tror du är anledningen 
till att kommunen har så lågt 
antal utbildade förskollärare?

– Anledningen till det låga 
antalet kan jag inte redogöra 
för ur det historiska perspek-
tivet. Under det år jag arbetat 
i kommunen har vi, jag och 
cheferna, identifierat proble-
met och kommit överens om 
att prioritera frågan gällande 
rekrytering av behörig per-
sonal, säger Mikael Caiman 
Larsson.

De fristående verksamhe-

terna ligger någon procent 
lägre än de kommunala verk-
samheterna vad gäller ande-
len utbildade förskollärare. 

Hur arbetar man med frå-
gan på Sånga Barnträdgårds 
Waldorfförskola?

– Vi är ganska välutbil-
dade här och vi fortbildar oss 
hela tiden. Vi är fyra stycken 
anställda. Två av oss är för-

skolelärare med både den 
statliga- och waldorfspeda-
gogiska utbildningen. Sedan 
har vi en barnskötare som går 
vidare till en förskolelärarut-
bildning och en waldorfpe-
dagogisk utbildning. Så har 
vi en som läser specialpeda-
gogik för förskolelärare, be-
rättar Tittin Thor på Sånga 
Barnträdgård.

Hur arbetar ni på Birkasko-
lan med frågan, biträdande 
rektor Ulrika Söderqvist?

– Vi har montessoripe-
dagogik och har utbildade 
montessorilärare. Det gör att 
antalet förskolelärare inte är 
speciellt högt, men däremot 
har vi ett väldigt högt antal 
utbildade inom vår pedago-
gik. Man kan inte likställa ut-
bildningarna, men vi gör ju 
det för vi vill ha montessori-
lärare. Vi har tre stycken som 
har förskolelärarutbildning 
och en som utbildar sig till 
detta. Sedan har vi ett tiotal 
utbildade montessorilärare. 
Vi bekostar också montesso-
riutbildning för personalen. 
Där har vi ett slags kösystem 
där man i turordning får ut-
bildningen. EWA LINNROS

För att råda bot på den låga andelen utbildade förskolelärare i kommunen eftersöker man nu alltid behöriga 
förskollärare vid rekrytering.                               Foto: Olle Lilliesköld, Ekerö bildbyrå

Landets lägsta andel utbildade 
förskollärare i Ekerö kommun

Andel högskoleutbild-
ade pedagoger i procent. 

Sämsta kommunerna:

Ekerö   29
Vaxholm 31
Värmdö 31
Haninge 31
Vallentuna 32
Täby 33
Huddinge 34
Botkyrka 34
Nacka 38
Håbo  38

Bästa kommunerna:

Nybro 94
Sunne 85
Torsås  77
Ovanåker  76
Hjo  75
Hultsfred  74
Jokkmokk  74
Leksand  72
Ängelholm 72
Nora  72

         Källa: Skolverket 2009

Julen är snart här! 
Glöm inte att sota din skorsten innan kylan griper tag.  

till sotning. Tänk på din säkerhet och tomtens arbetsmiljö…

Välkommen med din beställning! / Sotaren
Telefon: 08-583 576 80, www.vsnab.se, e-post: info@vsnab.se

Meddelanden från sotaren!

SÖKES:
Fastighets-
ägare som 
egentligen 
inte har tid 
att läsa denna 
annons.

FINNES: 
Sotare med lång erfarenhet som 
inte lämnar något åt slumpen. 
Hög kvalité på ett brandsäkert 
och miljövänligt sätt.      



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 17 2010

Onsdag 3/11
Ekebyhovskyrkan kl 19.00 

MÄSSA, Ralph Sjöholm

Lördag 6/11
Ekerö kyrka  

kl 11.00 HÖGMÄSSA 
Ralph Sjöholm, Ekeröensemblen, 
dir: Kerstin Baldwin 
kl 15.00 KORT ANDAKT 
kl 18.00 MINNESGUDSTJÄNST 
Ralph Sjöholm, Ekerö kyrkokör

Lovö kyrka kl 15.00-18.00

ORGELMUSIK   

Adelsö hembygdsgård 16.00

MINNESGUDSTJÄNST 
Svän Fogelqvist, Emeli Bohlin, 
cello, Carina Einarson, orgel  
(samling vid kryptan)

Munsö kyrka kl 18.00

MINNESGUDSTJÄNST 
Svän Fogelqvist, Emeli Bohlin, 
cello, Carina Einarson, orgel 

Söndag 7/11
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

EKEBYHOVSMÄSSA 
Pernilla Hammarström, Sonorakö-
ren, dir: Mait Thoäng 
Kyrkkaffe på Ekebyhovs slott

Ekerö kyrka kl 16.00

Konsert: se nedan

Drottningholms slottskyrka  
kl 11.00

HÖGMÄSSA, Christer Kivi

Munsö kyrka kl 18.00

MUSIKGUDSTJÄNST: se nedan

Onsdag 10/11
Lovö kyrka kl 13.00

MÄSSA, Ralph Sjöholm

Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Pernilla Hammarström 
Ekerö Gospel                                             

Söndag 14/11
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

SÖNDAGMÄSSA 
Mårten Mårtensson

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA 
Ralph Sjöholm

Lovö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA  
Svän Fogelqvist

Adelsö Hembygdsgård kl 18.00

MÄSSA I TAIZÉTON                      
Svän Fogelqvist

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

6/11 ”Musik i Allhelgonatid”

13/11 ”Vaksamhet och  
väntan”  
Intervju: Mårten Mårtensson

Tänd ett ljus och låt det brinna ...
Vi är nog många som tycker 

att november är årets mör-

kaste månad.  Mörkt på mor-

gonen och mörkt när man 

kommer hem.

Men det är också en månad 

omsluten av två helger med 

tända ljus – Allhelgonahelgen 

och första advent.

Allhelgonahelgens ljus är verk-
ligen  ett ”ljus som lyser i mörk-
ret” – ofta långt från allt elek-
triskt ljussken men också ett ljus 
in i det som är eller varit mörkt 
och svårt i våra liv.

som lyser klarare och varmare 
än det ljus vi möter  i svåra si-
tuationer i livet. 

Något av den värmen tycks 

blivit allt viktigare kring allhel-
gonahelgen.

Vandring på kyrkogården
Att vandra omkring på en 
kyrkogård är något speciellt. 
När man läser på de olika 
gravstenarna kommer både en 
bygds och enskilda människors 
historia till liv. 

För  många har allhelgo-
nahelgen blivit en familjehelg. 
Man går till kyrkogården till-
sammans och har tid att dela 
minnen som hör till familjens 
och släktens historia. Kyrkogår-
den känns som en plats laddad 
av minnen. 

Ju mer personliga minnena 
är, och ibland ju närmare i tiden, 
desto starkare blir de förstås.  

Då kan det vara skönt att få 

tända ett ljus i kyrkan, lämna 
minnen och tankar till någon 
som är större. 

Minnesgudstjänster
Ett stöd i sorgen kan vara att 
gå på minnesgudstjänst med 
ljuständning. Där tänds ljus 
för de församlingsbor som dött 
under året – och vill man kan 
man förstås tända egna ljus 
för den man saknar från andra 
församlingar.

Att ge sig själv tid till ef-
tertanke, att tillsammans med 
andra i liknande livssituation  
låta sorgen ta plats, handlar 
också om att läkas, och få kraft 
att gå vidare i livet.

ÖPPET 
i allhelgonahelgen 

Adelsö Hembygdsgård

fredag, lördag 10.00-16.00 
kaffe

Ekerö kyrka

fredag, lördag 10.00-19.00 
söndag 10.00-16.00

Kyrkstugan, Ekerö

fredag 17.00-19.00 
lördag 12.00-18.00 
söndag12.00-16.00 
Kaffe, gravljus- och kransförsäljning

Lovö kyrka

lördag 15.00-18.00 
Orgelmusik, kaffe

Munsö kyrka

fredag, lördag 10.00-18.00 
kaffe 
söndag 10.00-18.00

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

Ove Engström
sjunger, spelar och berättar

SOPP-
LUNCH 
varje torsdag kl 12.00
i Ekebyhovskyrkan

ÖPPET HUS
Torsdag 11/11 kl 13.30 i Adelsö Hembygdsgård

MUSIK 

i allhelgonahelgen

Söndag 7/11   
Ekerö kyrka kl 16.00

Konsert: Pergolesi & Scarlatti 
2 X STABAT MATER”

Susanne Rydén, sopran,  
Mikael Bellini, countertenor,  
Damer ur Ekerö kyrkokör, Stråk-
ensemble, dir: Kerstin Baldwin

Munsö kyrka kl 18.00

Musikgudstjänst med nattvard  
”NU ÄR EN DAG FRAMLIDEN”

Ad Mundi med egna solister, 
instrumentalister, dir: Carina 
Einarson, Svän Fogelqvist  
Requiem i folkmusikton  av  
Hans Kennemark/Alf Hambe 

TACK VARE DIG 

SOM ÄR MEDLEMa

kan vi fortsätta fira gudtjänster

kan vi fortsätta  

berätta om Jesus Kristus

kan vi fortsätta med                         

verksamhet för barn                             

och ungdom

kan vi fortsätta  

ha ett rikt musikliv

kan vi fortsätta  

hjälpa dem som är i nöd

kan vi fortsätta                        

bevara våra kyrkor.

TACK!

Text och foto: Marianne Abrahamsson



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

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

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

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

Ekerö Sandudden
Sjönära och trivsamt 2-plans parhus med fritt gavelläge. Entréplan med vardagsrum, kök och kaklat badrum.
Övre plan med tre bra sovrum, klädkammare och ett kaklat våtrum. Ljust och fräscht skick. Härlig insyns-
skyddad trädgård med fruktträd, bärbuskar och fina växter. Stor altan med trädäck och tak, soligt sydvästläge.
Barnvänligt område med gångavstånd till skola, dagis, bad, småbåtshamn, affär, buss m.m.

*Boarea: 106 kvm, biarea: 9 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 150 000 kr
*Tomt: 361 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 106 kvm, biarea: 9 kvm
Utgångspris: 3 150 000 kr
Tomt: 361 kvm trädgårdstomt

Siltgränd 2
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Mycket bra läge i ytterkant av området och med vidsträckt utsikt över äng ligger denna trevliga villa byggd
1988. Ett praktiskt och funktionellt hus i gott skick. 4 sovrum och 2 sällskapsrum. Läckert kaklat bad/
duschrum med bubbelbadkar (2006). Fristående garage och separat förrådsbyggnad. Plan trädgårdstomt.
Barnvänligt! Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 141 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 975 000 kr
*Tomt: 926 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 141 kvm
Utgångspris: 3 975 000 kr
Tomt: 926 kvm plan trädgårdstomt

Sidensvansvägen 5D
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gräsåker
Tilllbyggt radhus med bra läge i ytterkant av området! Totalt 7 rum och kök! Ovanvåning med 4 sovrum +
helkaklat badrum. 2 stora rum + bra förvaring, tvättstuga, bastu och dusch på källarvåningen. Ombyggt kök
och stort vardagsrum. Balkong och altan med västerläge. Lättskött liten trädgårdstomt gränsande mot
skogsområde. Garage i länga. Besiktigad.

*Boarea: 119 kvm, biarea: 58 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 650 000 kr
*Tomt: 179 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt 

  Boarea: 119 kvm, biarea: 58 kvm
Utgångspris: 2 650 000 kr
Tomt: 179 kvm plan trädgårdstomt 

Gräsåkersvägen 45D
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Välkomna till en mycket trevlig villa med bra läge i området. Väldisponerad totalyta om ca 300 kvm, 9 bra
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 vilket bl a innebär besiktigad och 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 Stenhamra
Högt läge och en fantastisk utsikt har man från detta trevliga hus. Nytt fint kök med öppen planlösning mot
vardagsrum med dubbel takhöjd. Tre bra sovrum. Oinredd källare/förråd om ca 70 kvm. Stort härligt
altandäck med nedsänkt pool och helt insynsskyddat läge. En gäststuga och pergola i direkt anslutning till
pooldäcket. Fastigheten är Ringmärkt, det innebär bl.a besiktigad och försäkrad mot dolda fel!

*Boarea: 110 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 450 000 kr
*Tomt: 1 443 kvm

  Boarea: 110 kvm
Utgångspris: 3 450 000 kr
Tomt: 1 443 kvm

Knosterstigen 7
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
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

Ekerö Träkvista
1-plans atriumhus med insynsskyddad lummig trädgård och stort altandäck i sydväst. Öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum. Tre bra sovrum varav det ett med egen klädkammare. Två kaklade badrum.
Tvättstuga och invändigt förråd/klk. Stort uteförråd om 11 kvm. Garage i länga. Mycket barnvänligt
område. Besiktigad.

*Boarea: 111 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 700 000 kr
*Tomt: 237 kvm

  Boarea: 111 kvm
Utgångspris: 2 700 000 kr
Tomt: 237 kvm

Bandygränd 28
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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



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

*UtgÃ¥ngspris: 1 450 000 kr
*Tomt: 965 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  Utgångspris: 1 450 000 kr

Tomt: 965 kvm plan trädgårdstomt
Sidensvansvägen 13 B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

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

Tomt: 2 040 kvm natur/skogstomt
Granuddsstigen 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

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

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

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

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 och 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 2009 med bl. a ryggåstak och loft. Båtplats finns att hyra. En villa för dig som
söker underbar miljö med närhetet till storstaden. 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 08-560 328 40

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)               www.maklarringen.se



KOMMUNEN | Kommun-
fullmäktiges första sam-
manträde för hösten ägde 
rum 19 oktober. En positiv 
delårsrapport presentera-
des men det positiva resul-
tatet ansågs delvis som 
vilseledande. Utbyggnaden 
av väg 261 och världsarvets 
vara eller icke vara i sam-
band med detta, stod också 
på agendan.

Delårsrapporten för perio-
den januari till augusti 2010 
visade på 100 miljoner kro-
nor plus. Kommunstyrelsens 
ordförande Peter Carpelan 
(M) berättade också att ba-
lanskravet uppfyllts med 
råge och att också det resul-
tatkrav som fullmäktige har 
beslutat uppnåtts.
– Vi tror att prognosen vid 
slutet av 2010 ligger på 60 
miljoner kronor plus om allt 
går väl, sa Peter Carpelan.

Det goda resultatet förkla-
rade han med god hushåll-
ning av pengarna och väsent-
ligt högre skatteintäkter än 
man väntat sig. Kommunen 
har också fått ett rejält bud-
gettillskott från regeringen. 

– Vid ett första påseende är 
det här exceptionellt. Men 58 
miljoner kronor av resulta-
tet är resultat av försäljning 
av mark och fastigheter. Är 
det riktiga pengar eller är det 
låtsaspengar ur verksamhets-
synpunkt? frågade sig Ulric 
Andersen (S).

Han menade att när det 
gäller kommunens soliditet 
och ekonomiska ställning är 
det riktiga pengar men att 
man ur ett verksamhetsper-
spektiv inte kan använda de 
här pengarna hur som helst 
till ett antal nödvändiga in-
vesteringar i ökad kvalité och 
ökad verksamhet.

– Nettoöverskottet som 
har genererats av den verk-
samhet vi har bedrivit under 
innevarande år stannar vid 
4-5 miljoner kronor. Då är 
det en balansakt om det här 
står sig med tanke på de åta-
ganden som kommunen står 
inför och den ganska svåra 
budgetförutsättningen som 
vi ska hantera på nästa sam-
manträde. Men är det så att 
vi på ett ansvarsfullt sätt tar 
tillvara det här 58 miljonerna 
i nyinvesteringar till förmån 
för verksamheterna över tid 
och därmed till kvalité för 
medborgarna så är det gott 
och väl, sa Ulric Andersen.

Krister Skånberg (MP) me-
nade att resultatet var miss-
visande med tanke på det 
stora underhållsbehov som 
finns.

– Jag skulle jag tro att det 
skulle gått åt 30 till 40 miljo-
ner kronor för att underhålla 
kommunens egna byggna-
der. Den bistra sanningen är 
att väldigt mycket av under-
hållspengarna går till akuta 
åtgärder och det betyder att 
det förebyggande under-
hållet får stå tillbaka, efter-

som pengarna har gått åt till 
brandkårsutryckningar. Det 
är väldigt dålig hushållning 
med pengarna, sa Krister 
Skånberg.

Peter Carpelan replikerade 
med att visst hade det före-
kommit brandkårsutryck-
ningar men att den bistra 
vintern var orsak till detta 
med takläckage, översväm-
ningar och annat som varit 
exceptionellt. 
Krister Skånberg svarade att 
det eftersatta underhållet är 
mycket äldre än så.
Han kommenterade även det 
budgettillskott som reger-
ingen tilldelat kommunen.

– Tanken med att staten 
lämnade pengar till kom-
munerna var framförallt att 
upprätthålla sysselsättning-
en. Här i kommunen spa-
rar man fortfarande pengar 
och vakanshåller tjänster på 
stadsarkitektkontoret när de 
egentligen behöver jobba. 
Vi borde kanske använda de 
här statliga pengarna till det 
de var avsedda för istället för 
att bara lägga dem i kistan, sa 
Krister Skånberg.

En av de motioner som be-
handlades var Georg Gus-
tavssons (S) motion ”Rädda 
världsarvet; bygg tunnel för 
väg 261.”

I motionen föreslår Ge-
org Gustavsson att väg 261 
(Ekerövägen) läggs i tunnel 
med fyra filer under Drott-
ningholms slott och park och 
att den mesta trafiken på det 
viset skulle slippa att passera 
Drottningholms slott. Detta 
som ett alternativ till utbygg-
nad av Ekerövägen med fyra 
filer förbi Drottningholm 
ovan mark.

Georg Gustavsson ville 
att Ekerö kommun snarast 
framställer en begäran till 
Trafikverket och/eller annan 
lämplig instans om en utred-
ning kring detta alternativ för 
att skydda världsarvet Drott-
ningholm.

Solveig Brunstedt (C) på-
pekade att byggnation av en 
sådan tunnel var uppe för 
behandling 2005. Svaret blev 
att Trafikverket inte hade 
möjlighet att prioritera den 
lösningen då den var kost-
nadskrävande och tekniskt 
komplicerad.

Peter Carpelan uttryckte 
en viss sympati med idén 

men ansåg den helt orealis-
tisk. 

Han ansåg att världsarvet 
Drottningholm inte är ho-
tat och gjorde en jämförelse 
med Colloseum i Rom som 
har sexfiliga motorvägar runt 
omkring men som fortfaran-
de har sin världsarvsstatus. 

– Att då jämföra, så är 
Ekerövägen en liten put-
tefnaskväg i förhållande till 
förhållandena i Rom och då 
menar jag med den enkla 
jämförelsen, förvisso en 
smula amatörmässig från 
min sida, men empiriskt så 
tror jag ändå att det är en hyf-
sad jämförelse, sa Peter Car-
pelan.

– Jag var glad att jag faktiskt 
kunde hitta ett sätt att klara 
världsarvet Drottningholm 
och att det var det vi skulle 
koncentrera oss på i den här 
diskussionen. Men istället 
berättar Peter Carpelan att vi 
har en puttefnaskväg att han-
tera i Ekerö kommun. Det är 
just det som är problemet för 
oss som ska åka på den, att 
det är en liten puttefnaskväg. 
Och vi måste då försöka att få 
den lite större, alltså fyra filer. 
Det tycker riksantikvarieäm-
betet är ett bekymmer, sa Ge-
rog Gustavsson.

Peter Carpelan ansåg att 
världsarvet överhuvudtaget 
inte är hotat utan att det i sig 
är en hypotes. Han menade 
också att den tunnel som 
Georg Gustavsson föreslog 
skulle bli allt för kostsam.

– Den skulle säkert inne-
bära en massa riksantikva-
riska synpunkter för det finns 
väl någon döing långt ned i 
backen som man kan hitta, 
som skulle sätta käppar i hju-
let även för den tunnelborr-
ningen, sa Peter Carpelan.

– Det står ingenstans att 
världsarvet inte är hotat och 
det finns heller inga siffror på 
vad det skulle kosta med en 
tunnel.  Hur vet vi då att det 
är en orimlig kostnad? frå-
gade Georg Gustavsson och 
tillade att det inte finns ett 
regeringsbeslut på att det är 
ok att ha en fyrfilig väg förbi 
Drottningholm idag. 

– Det kanske finns en risk 
att det blir tvärtom, att det 
blir ännu mera av en putte-
fnaskväg med två filer istället 
för tre som vi har idag.

– Vi är en liten kommun. 
Ska vi ha framgång i våra krav 
så måste vi välja våra strider. 
Ska vi strida i en helt orealis-
tisk tanke så kommer vi ald-
rig någon vart i de tankar som 
kan vara realistiska, sa Peter 
Carpelan.

Det blev till slut votering 
som resulterade i ett avslag 
på motionen. 

            
             EWA LINNROS

”Vi är en liten 
kommun. Ska vi 
strida i en helt 
orealistisk tanke 
så kommer vi ald-
rig någon vart i de 
tankar som kan 
vara realistiska”
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Världsarvsstatus 
diskuterades på KF



Alla angivna kampanjpriser är inkl. 
moms och gäller t.o.m 13/11 2010 
eller så länge lagret räcker.

Swedish Classics

SvedLoc-systemet

Marknadens 

Starkaste Fog!

med klicklåsning 

+ limning

Ett trägolv från Berg & Berg 
skapar miljön, sätter standarden 
på bostaden. 

www.berg-berg.com

Svenskt

golv i världsklass

10% rabatt
på Swedish Classics

exklusiva 1-stav

trägolv

SWEDISH CLASSICS: 
VÄRLDENS VACKRASTE 
GOLV?

Mattlackad Ek

Just nu!

3-stav Ek Natur

299:-/m2

 Ord.pris 399:-/m2

mattlackad ek

Passa på!

Nu 169:–
Yunik Väggfärg glans 7 i valfri kulör, 3 liter.(ord. pris 230:–)

Renoveringsduk som tar 
bort ojämnheter på väggar, 
istället för att bredspackla! 

Räcker till ca 10m2.

PRISER UPPÅT 
VÄGGARNA!

Fyllig matt väggfärg, 
välj valfri kulör ur 
vår receptbank på 

15.000 kulörer!

Höstpris!

Nu 169:–
Yunik Takfärg PVA, 3 liter.(ord. pris 230:–)

Extra fyllig refl exfri matt
takfärg, används till tak

av gips, betong samt trä.

www.day-system.com

Smart 
produkt! 

Nu 239:–
10 m Wall-Hess Cover Up

(ord. pris 308:–)

190mm Kap/Ger-såg

3.994:-
 Ord.pris 4.998:-art.nr LS0714

Combokit 
10,8V 

1.994:-
 Ord.pris 3.144:-art.nr LCT203

BRA ERBJUDANDEN FRÅN 
MAKITA!

www.makita.se

Ditt lokala byggvaruhus 
med den personliga servicen!

Kom ihåg!
ROT-avdraget 

är tillbaka!



öppet: Höstlovsprogram 30 okt‒7 nov 
dagl kl. 11‒15.30. info: 08-402 62 8o 
www.kungahuset.se

Höstlovskul på Drottningholm. Drottning Lovisa Ulrikas apor 
har rymt, tag med ficklampa och sök efter dem. Pysselverkstad 
på slottet, visningar hela dagen. Slottsbod med café öppet. 

Drottningholm
ett kungligt slott och ett världsarv
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Inbjudan till 

FÖRETAGSSEMINARIUM 

18 november på Sånga-Säby   
Företagare  –  nu är det dags att ”ladda för framtiden”!

På seminariet: nyheter från 
kommunen, mingel, föreläsning 
och pris till ”årets företagare”. 
Dagen avslutas med middag. 

Anmälan: mejla företagets
namn, för- och efternamn 
senast 5 november till
foretagsseminarie@ekero.se

Vill du presentera ditt företag genom att hyra en liten 
exponeringsyta inkl. barbord i utställningslokalen med plats 

för egen roll-up! Pris: 1.500 kr.  
Maila ditt intresse snarast till merete.palmberg@ekero.se 

              Välkommen!

 Näringslivet – en aktiv del av ett levande och växande Ekerö

Näringsliv och  
turism

Start: kl 15 till ca 21.30

Pris: 200 kr/person
Betalas kontant i entrén
Anmälan är bindande!  

Först till kvarn!
Max 3 personer per företag
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MÄLARÖARNA | Hyrorna i 
Ekerö kommun är bland de 
högsta i Sverige trots att 
det inte är nybyggda bostä-
der och renoveringsbehovet 
är också stort i många 
fastigheter. I en insändare 
i Mälaröarnas Nyheters 
förra nummer står att utlo-
vade renoveringar skjuts 
upp på obestämd framtid, 
färg flagnar, fukten frodas, 
små¬r-eparationer görs 
till minsta möjliga kostnad 
oavsett verkligt behov. Vad 
beror då allt detta på?

Ingemar Garneland är VD för 
Ekerö bostäder och kom till 
bolaget 2002. 

– Mitt jobb var främst att 
lyfta det som fanns och till-
godose det underhållsbehov 
som var, berättar han.

Ekerö bostäder har inte 
nyproducerat sedan 1992 
då Brunnaområdet bygg-

des. Dessförinnan byggdes 
Adelsö-Hovgårdsområdet, 
Söderströms väg i Stenhamra 
och Gustavalund. All den be-
byggelsen skedde i slutet av 
80-talet och i början av 90- 
talet.

– Den perioden hade vi 
en kostnadsexplosion som 
sedan fick en väldigt tråkig 
vändning 1992,  93. Det blev 
tokigt och det var inte avsikt-
ligt för ingen kände till förut-
sättningarna. Räntebidragen 
försvann bland annat. Det 
gick men man fick trolla med 
knäna, säger Ingemar Garne-
land.

Över hälften av bostadsbe-
ståndet är byggt under ”dy-
råren”. Det är också byggt så 
att man skulle kunna klara 
det med de statliga lånen. 
Men andra ord relativt enkla 
byggnationer med träfasad 
och platta på mark.

Det pågick en lång process 
innan byggplanerna gick 
igenom. Man såg ökande 
byggkostnader men man 
tänkte inte på att kostnadsu-
vecklingen kunde vända till-
baka.

 – Jag kritiserar inte bak-
länges, men den bedömning-
en man gjorde då var att det 
var att viktigare hålla hyrorna 
nere än att underhålla husen. 
Följden blev att man byggde 
upp ett underhållsberg som 
blir fruktansvärt jobbigt att 
ta itu med och som ändå 
medför hyreshöjningar som 
är större än de hade varit om 
man hade haft mindre hy-
reshöjningar kontinuerligt. 
Därför sitter vi där vi sitter. Vi 
har dyra hyror och vi har hus 
med underhållsbehov. Men 
vi gör väldigt mycket under-
håll. För att slippa vänta på 
renovering målar och tapet-
serar en del boende själva och 

vi står för materialkostnaden. 
Även om Ekerö bostäder kan 
redovisa en viss vinst är bola-
gets låneskuld hög. I balans-
räkningen per den 31 augusti 
i år finns upptaget skulder till 
kreditinstitut om 394 miljo-
ner kronor. Vinsten i bolaget 
återinvesteras.

– Vi har bland annat byggt 
tre stora panncentraler. En 
vid Fårhagsplan, en i Ekeby-
hov och en bergvärmean-
läggning på Wrangels väg. 

En annan stor kostnad för 
bolaget blev de problem med 
sättningar som uppstod i 
Gustavalundsområdet. Dör-
rar gick inte att öppna eller 
stänga och när man vägde av 
med instrument visade det 
sig att byggnaderna lutade 
kraftigt. Borde man inte kun-
nat räkna med detta innan 
man började att bygga?

– Vi kan säga så här, besikt-

ningsprotokollen från bygg-
ledningen som då fanns på 
kommunen, så som grund-
bottenbesiktningar och lik-
nande, går inte att finna, be-
rättar Ingemar Garneland.

Åtgärderna kostade 46 
miljoner kronor.

När det gäller underhåll av-
sätts en viss summa i årsbud-
geten. När den potten är upp-
arbetad upprättas en så kallad 
väntelista. 

 – Samtidigt vill jag säga att 
vi har gjort väldigt mycket 
vad gäller framförallt inre 
underhåll under de här åren. 
Bolagsordningen säger att 
man ska bygga och förvalta 
och nu har man börjat titta på 
hur detta ska uppfyllas. Det 
projekt som ligger i fokus 
är området kring Wrangels 
väg som också blivit ämne 
för debatt bland kommu-
nens medborgare. Protester 

har kommit mot planer att 
bygga höghus och att skapa 
storstadskaraktär. (Mer om 
Wrangels väg på sidan 12.)

– Vi tittar på kostnadsper-
spektivet men också på hur 
man ska agera i framtiden. 
Min bedömning är att det 
kommer en Förbifart Stock-
holm. Kommunen har redan 
en attraktion och den kom-
mer att växa. Då är det vik-
tigt att vara beredd med de-
taljplanearbetet och komma 
igång med byggnationer av 
såväl hyreslägenheter som 
bostadsrätter. Vi behöver alla 
kategorier av människor. Vi 
ska spegla Sverige i stort, av-
slutar Ingemar Garneland.          
              

              EWA LINNROS

Gamla men dyra lägenheter
Tre av de område i Ekerö kommun som byggdes under ”dyråren”. Längst till vänster Söderströms väg i Stenhamra, i mitten Gustavalund på Ekerö och till vänster Ploglandsvägen i Brunna.                                  Foto: Bergslagsbild



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. 
Utgångspris: 4.995.000 kr  Visas: Sön 7/11 14.00-14.45 . Vänligen ring för information eller visning på annan tid.
Adress: Talgoxevägen 23  Ekerö  08-560 304 

Ekerö Sandudden
Välkomnande trivsam grändvilla i ljust luftigt hörnläge med plan trädgårdstomt. Rymlig sällskapsyta med braskamin och
utgång till soliga uteplatser. Genomgående parkettgolv. 5 sovrum samt 2 helkaklade våtrum. Tillbyggt 20 kvm. 126+19 kvm. Carport
samt friggebod. Lättskött tomt om 482 kvm. Mälarnära läge med några minuters gångväg till strand, båthamn och fina
strövområden. Skola samt dagis i området. Lugnt bekymmersfritt och barnvänligt boende.
Utgångspris: 3.295.000 kr Visas: Sön 7/11 12.15-13.15 & mån 8/11 18.30-19.00  Adress: Sandgränd 1  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. Barnvänligt med närhet till skola, grönska
och harmoni. Nära till busshållplats med ca 35 min. till Brommaplan.
Pris: 2.495.000 kr  Visas: Sön 7/11 14.00-15.00. Vänligen ring extravisning. Adress:  Kvarnstugevägen 12 Ekerö: 08-560 304 22

Ekerö Sandudden 4:a 55+
Mälarläge med egen brygga och utsikt mot vatten i två väderstreck. Ett unikt boende, 55+, av hög klass där det naturnära
lugna läget och Mälarens glittrande vatten tillför livskvalitet. Nyskickskänsla i villa by. 2009 med påkostade materialval. Ljusa rum och
härliga uteplatser mot lättskött tomt. Carport samt vinterbonat förråd. Underbara promenadslingor utmed Mälarens strand.
Utgångspris: 3.495.000 kr  Kvm: 96  Avgift: 3.296 kr  Visas: Sön 7/11 13.30-14.15 & mån 8/11 17.45-18.15  
Adress: Strandskogsvägen 17  Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Stenhamra
Fritt och luftigt belägen familjevilla av hög klass med ogenerad uteplats mot vacker hörntomt. Rymlig, med gott om plats
för den stora familjen. Ljusa trivsamma ytor i genomgående gott skick. Påkostat kök som har "det lilla extra". Stor tomt om 1.945
kvm i soligt läge med fruktträd och vackra blommor. Boyta 215 kvm+ fristående dubbelgarage. Nära skola, buss, butiker samt
behändigt cykelavstånd till Mälaren. Välkommen på visning!
Utgångspris: 3.495.000 kr  Visas: Sön 7/11 14.45-15.45 & tis 9/11 18.45-19.15  Adress: Klevbergsvägen 2  Ekerö  08-560 304 22 

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

Less på trötta
mäklare?



   
                                                

Vallviksvägen 12, Stenhamra. Tel: 560 477 00. Återbud: 560 477 10
Öppettider: vardagar 8.00-17.00. www.stenhamrahalsocentral.se

Årets vaccinering mot säsongsinfluensa och pneumokocker för ålderspensionärer och särskilda riskgrupper* 
pågår mellan 18/10 och fram till 27/11. Vi har Drop In på onsdagar från kl 14.00 till 16.00

* se Vårdguidens hemsida för mer information (www.vardguiden.se)

Vi söker Personal: Receptionist/undersköterska/läkarsekreterare – mer information hittar du på vår hemsida!
 

Alla är varmt välkomna! Besök gärna vår hemsida; www.stenhamrahalsocentral.se

Din vårdcentral på Färingsö!

Årets vaccinering!
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MÄLARÖARNA | Årets 
stockholmsenkät om 
ungdomars drogvanor 
visar både glädjande och 
bekymrande resultat 
för Ekerö kommun. 
Kommunens föräldrar 
tycks ha förstått budska-
pet om att ha en nolltole-
rans mot alkohol och fler 
och fler ungdomar väljer 
bort alkohol, men bland 
tjejerna är alkoholkulturen 
fortfarande stark.

Sedan kommunen började 
jobba aktivt med drogföre-
byggande arbete och mäta 
resultaten genom Stock-
holmsenkäten 2002 har man 
bland annat kunnat se att den 
andel familjer där föräldrarna 
inte tillåter att ungdomarna 
dricker alkohol har ökat mar-
kant från 60 procent till 74 
procent i årskurs nio.

– Kommunens föräldrar 
är de mest restriktiva i länet, 
vilket är otroligt positivt. Det 
är tydligt att när fler föräldrar 
säger nej till tonåringarnas al-
koholanvändning så är det fler 
unga som inte dricker, säger 
Annika Magnusson, drogfö-
rebyggare i  kommunen.

Andelen föräldrar som inte 
dricker alkohol över huvud-
taget är låg på Mälaröarna. 
Jämfört med genomsnittet i 
länet på 15 procent är endast 6 
procent av mälaröföräldrarna 
helnyktra.

– Trots att Ekerö tillsam-
mans med Danderyd är den 
kommun som har högst an-
del föräldrar som dricker är 
det ändå glädjande att de har 
tagit till sig vårt budskap om 
att inte låta sina ungdomar 
dricka.

Hur ungdomarna får tag i 
alkohol har också förändrats 
markant sedan 2002 då 47 
procent av dem som drack sa 
sig få alkoholen från föräldrar 
och syskon. Nu är den siffran 
nere på 32 procent.

En annan grupp som ökar 

är de helnyktra ungdomar-
na.  Andelen pojkar som 
inte dricker alkohol överhu-
vudtaget i årskurs nio är i år 
44 procent. Vid den första 
mätningen 2002 var motsva-
rande siffra 21 procent. Bland 
flickorna är siffran lägre och 
har dessutom sjunkit.  Det är 
idag 24 procent av flickorna i 
årskurs nio som säger sig inte 
ha druckit alkohol över hu-
vudtaget. År 2002 var siffran 
17 procent. Dock är siffran 
fortfarande avsevärt högre än 
pojkarnas.

– Det verkar som om det 
finns en stark alkoholkultur 
bland unga flickor i kom-
munen. Flickor puberterar 
tidigare än pojkar och söker 
en vuxenidentitet tidigare, 
vilket kan förklara varför 
det är flera unga flickor som 
använder alkohol i årskurs 
nio, säger Annika Magnus-
son.

Hon menar att det finns en 
förhållandevis utbredd ”tjej-
middagskultur” bland kom-
munens yngre tjejer och där 
kan man gissa sig till att det 
även förekommer alkohol. 
Gissningen stärks också av de 
siffror som visar att 72 procent 
av flickorna som druckit alko-
hol i årskurs nio har gjort det 
i ”hemmiljö” jämfört med 44 
procent bland pojkarna. Då 
räknas inte bara hemma hos 
sig själv, utan även hos kom-
pisar och på föräldrafria fester 
till exempel.

– Om man upplåter sitt 
hem åt ungdomar en helg 
så bör man också veta hur 
lätt det är att skaffa alkohol, 

poängterar Annika Magnus-
son.

Flera ungdomar som Mä-
laröarnas Nyheter har pratat 
med vittnar också om att det 
är mycket enkelt att få tag i 
alkohol i kommunen och att 
de allra flesta ungdomar lätt 
kan få tag i telefonnummer 
att skicka alkoholbeställning 
via sms till.

Bland gymnasieungdomarna 
har siffrorna för hur många 
som konsumerar alkohol 
en gång i månaden eller of-
tare sjunkit sedan första mät-
ningen 2002. Idag är det 51 
procent av pojkarna som sä-
ger sig tillhöra gruppen, jäm-
fört med 67 procent tidigare. 
Bland flickorna är motsva-
rande siffra 41 procent mot 
64 procent 2002.

Andelen gymnasieflickor 
som helt avstår från alkohol 
har också förändrats till det 
bättre. Från att ha varit 6 pro-
cent 2002 är det nu 18 procent 
som säger sig inte dricka över 
huvudtaget. Bland pojkarna 
har siffran gått ner från 14 
procent till 13.

Andra intressanta fakta 
som framkommer i under-
sökningen är att genom-
snittsåldern för alkoholde-
but har höjts med över ett 
år sedan första undersök-
ningen.

När det gäller hur många av 
kommunens ungdomar som 
använt narkotika någon gång 
har siffrorna bland nionde-
klassarna sjunkit markant 
från 13 procent 2002 till 7 pro-
cent 2010 och ligger också en 
bra bit under länets genom-
snitt på 11 procent. 

I gruppen med gymnasie-
ungdomar syns ingen större 
skillnad i andelen som har 
använt  narkotika mot när 
undersökningen startade, 
även om siffrorna har gått 
upp och ner under åren. Den 
totala siffran ligger på 19 
procent och bland killarna är 

siffran 27 procent. Av dem 
som använt narkotika anger 
42 procent av pojkarna att de 
gjort detta under de senaste 
fyra veckorna, vilket Annika 
Magnusson anser är alarme-
rande.

När det gäller rökningen så 
har siffrorna planat ut och 
ligger på totalt 22 procent i 
årskurs nio och 30 procent i 
årskurs två. I båda grupperna 
ligger flickorna flera procent 
över pojkarna. Snusningen 
har minskat från totalt 12 
procent i nian 2002 till 5 pro-

cent 2010 och för gymnasie-
ungdomarna från 20 procent 
till 16 procent.

Nu ger sig Annika Mag-
nusson i kast med att 
analysera resten av det 
omfattande undersök-
ningsmaterialet och ska 
bland annat titta på hur 
statistiken kring kriminali-
tet, skolk och mobbing har 
förändrats under de senaste 
två åren i kommunen.

LO BÄCKLINDER

Fler unga mälaröbor 
väljer bort alkohol

”Om man upplåter 
sitt hem åt ungdo-
mar en helg så bör 
man också veta 
hur lätt det är att 
skaffa alkohol”

ANNIKA MAGNUSSONS BÄSTA RÅD

TILL FÖRÄLDAR INFÖR HÖSTLOVET DÅ 

UNGAS ALKOHOLKONSUMTION ÖKAR 

>> Var tydlig med att du inte tillåtet att ditt barn dricker 
alkohol och bjud aldrig själv

>> Ta reda på vad din tonåring gör och vem han eller 
hon är med. 

>> Gör gemensamma överenskommelser med kam-
raternas föräldrar om tider, övernattningar och hämt-
ningar till exempel.

>> Se till att finnas tillgänglig på telefon för ditt barn 
även när han eller hon är ute.

>> Nattvandra.

FAKTA STOCKHOLMSENKÄTEN

>> Görs vartannat år bland länets elever i årskurs nio 
och två på gymnasiet sedan 2002 för att kartlägga 
drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och 
skyddsfaktorer.

>> I år deltog 262 av Ekerö kommuns 264 niondeklas-
sare.

>> Av eleverna i årskurs två deltog 273 av 422. Kom-
munens gymnasieungdomar är utspridda på 77 skolor 
och alla dessa deltar inte i undersökningen.

>> Enkäten består av cirka 350 delfrågor som besvaras 
anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert 
till klassläraren.

KOMMUNEN | Årets uppla-
ga av byggnadsnämndens 
bygglovsenkät visar i stort 
sett bara positiva siffror 
när det gäller attityden till 
stadsarkitektkontoret. En 
ökning av nybyggnadsä-
renden går också att kon-
statera.

Under åren 2008 till 2010 
har byggnadsnämnden sänt 
ut en kundenkät i samband 
med expedieringen av be-
slutade ärenden och under 
dessa tre år har siffrorna sta-
digt gått uppåt. Årets enkät 
är inget undantag.

När det gäller hur kun-
derna uppfattar stadsar-
kitektkontoret ur ett hel-
hetsperspektiv svarade 70 
procent att de uppfattade 
att de hade en ”god servi-
ce”, vilket var högsta betyg. 
10 procent svarade ”mindre 
bra” eller ”ej acceptabel”. 
84 procent svarade ”ja” på 
frågan om de tycker att de 
blivit professionellt och 
sakkunnigt bemötta. Mot-
svarande siffra för 2008 var 
72 procent. 

Även när det gäller hand-
läggningstiden var de flesta 
nöjda. 52 procent uppgav att 
de hade en handläggningstid 
som var kortare än en må-
nad, jämfört med 30 procent 
2008. 71 procent uppgav att 
de ansåg att denna tid var ac-
ceptabel. 2008 var motsva-
rande siffra 52 procent, då 
de flesta hade en handlägg-
ningstid på mellan en och 
tre månader.

Andelen bygglov har gått 
ner med ett elva procenten-
heter sedan 2008 och ligger 
nu på 64 procent. Andelen 
nybyggnadsärenden har 
däremot gått upp med tolv 
procentenheter och ham-
nar på 71 procent. Likaså 
har antalet beställningar av 
nybyggnadskartor gått upp 
och var under perioden ja-
nuari till augusti 127 stycken 
jämfört med samma period 
2009 då 60 kartor beställ-
des.

LO BÄCKLINDER

Uppåt för 
byggnads-
nämnden



vallingbycity.se

 Gaming med nya Guitar Hero och DJ Hero 2, 
Palles Cirkusskola och andra roliga aktiviteter 
för alla barn och ungdomar.

Vällingby Torg, 
tis 2 nov–tors 4 nov kl 11.00–16.00. 

Kolla på vällingbycity.se för all info. 

Öppet: mån–fre 10–20  lör 10–18  sön 11–18

Två timmar gratis parkering i garagen.

 Gör något kul
på höstlovet!



LEDIG

www.butiksbyn.se

lokal i byn
Omgående inflyttning 

70 + 50 m2

Ring 070-456 81 71

16  nyheter | 

KOMMUNEN | Under hög-
tidliga former lämnades 
ett certifieringsdiplom 
över till den stolta perso-
nalen i Ekerös kommunala 
hemtjänst den 14 oktober 
på Ekebyhovs slott. Med 
det blev de den tredje 
verksamheten inom äld-
reomsorgen i Sverige som 
certifierades.

Som ett resultat av det ar-
bete som påbörjades under 
hösten 2009 med att för-
tydliga rutiner och riktlin-
jer inom den kommunala 
hemtjänsten, kunde nu det 
efterlängtade certifierings-
diplomet överlämnas till 
sektionschef Kerstin Hen-
riksson i närvaro av ett tret-
tiotal medarbetare.

– Jag är väldigt stolt över 
den här certifieringen och ser 
det som ett kvitto på det som 
vi redan visste – att det vi gör 
är bra. Kanske kan det här 
också ändra synen på yrket 
genom att visa att vi inte bara 
handlar och lagar mat, utan 
att vi arbetar väldigt mycket 
med omvårdnad med stor 
kvalitet, säger hon.

Certifieringen har delvis ge-
nomförts i ett omfattande 
förarbete där underlaget ta-
gits fram med enkäter, själv-
värderingar och beskriv-
ningar av arbetsmetoder till 
exempel. Därefter gjordes 
en objektiv granskning av 
ett privat kvalitetssäkrings-
företag som under två dagar 
besökte kommunen och in-
tervjuade personal, kunder, 
anhöriga, fackliga represen-
tanter och ledning.

– En av våra stora fördelar är 
att vi har väldigt erfaren per-
sonal. Många har arbetat hos 
oss i både tjugofem och tret-
tio år, berättar Kerstin Hen-
riksson.

Att personalgruppen är 
trygg och stabil framgår 
också av slutmotiveringen 
till certifieringen: ”...Trygg-
het och trivseln bland både 
kunder och personal är på-
taglig. Ekerö hemtjänst har 

en mycket effektiv organi-
sation. Samverkan mellan 
yrkesgrupper fungerar ut-
märkt och den organisato-
riska strukturen borgar för en 
fortsatt positiv utveckling av 
Ekerö hemtsjänst. Resursut-
nyttjandet är utmärkt. Verk-

samhetens kvalitet är mycket 
hög i förhållande till insatta 
resurser...”

Om tre år görs en uppfölj-
ning av certifieringen och 
med tanke på att verksam-
heten med sina 73 poäng låg 

långt över gränsvärdet på 
50 poäng, tror inte Kerstin 
Henriksson att det är någon 
risk att bli av med certifie-
ringen.

LO BÄCKLINDER

Kommunal hemtjänst 
med certifierad kvalitet

Kerstin Henriksson, sektionschef tog emot diplomet från Åsa Fasth. 
 Foto: Anna Levahn

Drygt hälften av den kommunala hemtjänstpersonalen deltog vid den högtidliga ceremonin på Ekebyhovs 
slott.

 Foto: Anna Levahn

Utställd detaljplan
Detaljplan för Skå-Väsby arbetsplatsom-

-

Ekerö kommun arbetar fram detaljplan för att 
möjliggöra en utökning av arbetsplatsområdet 
och avfallshanteringen på fastigheten Skå-Väsby 

Planområdet är beläget ca 4 km öster om Sten-
hamra centrum vid Färentunavägen (väg 800). 
Planområdet angränsar i största del mot jord-
bruksmark i de södra delarna och mot Fären-
tunavägen i norr. Planområdet omfattar drygt 
28 ha.

-
tion, kommunhuset, Tappströmsvägen 2, öppet 

samt på kommunens hemsida, www.ekero.se.

-

även bra att skicka synpunkter till s
tadsarkitektkontoret@ekero.se.

innan detaljplanen antas. En förutsättning för 
att kunna överklaga kommunens antagande-
beslut är att man lämnat skriftliga synpunkter 
under planprocessens gång.

I N R E D N I N G  &  D E S I G N

C R O S S R O A D S

Mälarö Torg 14 D, 08-560 358 68
(mitt emot bokhandeln i Ekerö C, 
din närmaste handelsplats)

För en Vackrare Vardag

Lys upp i 
höstmörkret!

På Crossroads är lampor huvudsaken

  

Tag med annonsen och du 
får 15% på all armatur
Här hittar du också sköna doftljus, 

varma plädar i lammull, mössor, vantar, 
raggsockor och klänningar i mjukaste merinoull 

och mycket, mycket mer som....

SIA’s pälspläd 
(ord pris 1695:-) NU 998:-!!! b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer



…att du nu kan köpa  receptfria läkemedel hos oss.

Coop Konsum 
Stenhamra och 
Kungsberga är 
ombud för: 

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:

(I Kungsberga endast lotter)

Värdeavier

39)=S14)=K

Ost
ARLA

Lösviktsgodis
KARAMELLKUNGEN

LERÖY

Snacks
ESTRELLA

Satsumas
SPANIEN

Medlemspris

59)=K
BILLIGARE

FÖR 
MEDLEMMAR 

DANMARK 

Max 3 köp/hushåll.

Recept hittar du på coop.se

Medlemspris

49)=K

BILLIGARE 
FÖR

MEDLEMMAR!

Medlemspris

30k
2 för

BILLIGARE
FÖR 

MEDLEMMAR 

59kK



Välkommen till 

JUL
BORDET

Till helgen 1:a advent

 startar vårt julbord!
 

Ring för info. 08-560 330 25 

Se även www.nykrog.se

Välkomna att boka!

Träkvista, Fantholmsvägen in till höger vid Ekerö båtklubb

NYKROG

FÄRINGSÖ | Håkan 
Eriksson från Wiggeby 
gård på Färingsö utan-
för Stockholm, har 
utsetts till bästa svenska 
Östersjöbonde av 
Världsnaturfonden WWF. 
Han belönas för sina insat-
ser att minska jordbrukets 
bidrag till övergödningen av 
Östersjön. 

WWF:s internationella Öst-
ersjöprogram har sedan slu-
tet av 1990-talet arbetat i län-
derna runt Östersjön för att 
minska övergödningen.

Nomineringarna har gjorts 
av WWF tillsammans med 
jordbruks- och rådgivnings-
organisationer i de olika 
Östersjöländerna, däribland 
LRF. 

Juryns motivering lyder: 
”Håkan Eriksson på Wig-
geby gård är ett bra exempel 
på hur ett modernt kon-
ventionellt jordbruk kan 
förbättra åtgärderna för att 
minska läckaget av kväve och 
fosfor. Genom att kombinera 
modern och mer traditionell 
teknik har läckaget minskat. 
Kväveöverskottet har gått 
ned med över 50 procent och 
ligger nu väl under ”med-
elnivån”. En damm har an-
lagts för att fånga upp fosfor 
som sedan kan återföras till 
åkermarken. Håkan Eriks-
son delar också gärna med sig 

av sina erfarenheter och tar 
emot många såväl svenska 
som internationella besö-
kare.”

Håkan Eriksson är tredje 
generationen på Wiggeby 
gård och driver 600 hektar 
med inriktning på växtod-
ling, spannmål, oljeväxter 
och storskalig kompostering 
av hästgödsel. Gården ingår i 
”Odling i balans”, ett projekt 
som visar att det går att kom-

binera ekologi och ekonomi. 
Håkan Eriksson var med och 
startade Odling i balans i 
början på 90-talet.

– Vi jobbar med att försöka 
miljöanpassa konventionellt 
jordbruk maximalt. Det är 
helt och hållet det arbetet 
som ligger till grund för no-
mineringen av priset. Det är 
inte bara jag som vunnit utan 
hela företaget. Det är minst 
lika mycket att vi har duktiga 

och engagerade medarbetare 
som har gjort detta möjligt, 
säger Håkan Eriksson.

17 november blir det en 
heldag i Helsingfors då fina-
len äger rum där jordbrukare 
från alla Östersjöländer utom 
Danmark och Tyskland täv-
lar om utmärkelsen ”Baltic 
Farmer of the Year 2010”. 

                                EWA LINNROS

Miljöintresset är stort för Håkan och Teri Lee Eriksson. De Jobbar med att försöka miljöanpassa konventionellt 
jordbruk maximalt.          Foto: Camilla McCarthy

18  nyheter | 

Prisad Färingsöbonde MÄLARÖARNA | Ekerö 
kommun är länets häst-
tätaste kommun med cirka 
1900 hästar. Nu lockas 
många ryttare att rida ut på 
stubbåkrarna. Men det är 
viktigt att komma ihåg att 
det inte är fritt fram att rida 
på åkermark. Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF)  har tagit 
fram en hel del material 
kring allemansrätten som 
berör häst.

Det är lätt att tro att skördade 
åkrar med inbjudande stubb 
inte är så ömtåliga som nysåd-
da åkrar.  Det kan dock finnas 
insådd gröda på stubbåkern 
som är svår att se och den är 
känslig för hästarnas hovar. 

Sedan i våras arbetar LRF för 
att öka kunskapen hos hästä-
gare och ryttare om hur al-
lemansrätten ser ut från häst-
ryggen och vad som är viktigt 
för att djur, människor och 
natur ska samexistera. 

I samband med kunskaps-
uppbyggandet har det blivit 
mycket diskussion bland häst-
ägare och markägare om hur 
lagar och regler ska tolkas och 
vad det är som gäller. 

– Kunskapen om vad som är 
viktigt för naturen och hur vi 
ska kunna samsas där har till 
viss del gått förlorad i tätorts-
bebyggda områden, men tolk-
ningarna av bestämmelser kan 
variera även på landsbygden. 
Jag tror att alla vill göra rätt, 
men att många inte riktigt vet 
vad som gäller. Därför vill vi 
hjälpa till med några använd-
bara kom-ihåg som gäller nu i 
höst, säger Titti Jöngren, häs-
tansvarig i LRFs förbundssty-
relse.

Sverige är ett av världens 
hästtätaste länder och genom 
allemansrätten har vi en unik 
tillgång till naturen. Med den 
följer också ansvar och skyl-
digheter. 

Några är särskilt viktiga att 
känna till för alla som vistas i 
naturen till häst. Nuförtiden 
odlas hela ytan på åkrar, det 
vill säga ända ut i kanten, och 
det finns ingen liten remsa 
närmast diket att gå på. Med 
markägarens tillstånd och för-
siktighet kan det vara möjligt 
att rida också här, men det är 
viktigt att ryttaren kontak-
tar markägaren och kommer 
överens.                       

Var en försiktig höstryttare

KOM IHÅG FRÅN LRF

>> Är du osäker på om stubben har insådd gröda, fråga  
         den som brukar marken innan du rider ut på den.

>> Rid inte igenom planteringar eller betesvall.

>> Fråga den som äger/brukar marken om ni gemen  
         samt kan hitta ridslingor som fungerar för er båda.



Mäklarhuset Ekerö  

2 748

Är du nöjd med din bank?

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

Färingsö - Skå 
UTGÅNGSPRIS: 4 975 000 kr
BOAREA: ca 144 kvm
BIAREA: ca 158 kvm
TOMTAREA: ca 6 904 kvm
ADRESS: Tuna Gård

MÄKLARENS BESKRIVNING: Unik fastighet att kombinera boende 

gårdsplan och flaggstång på entrésidan, äppelträdgård samt härliga 

Färingsö - Svartsjö 
UTGÅNGSPRIS: 4 200 000 kr
BOAREA: 185 kvm
BIAREA: 32 kvm 
TOMTAREA: 924 kvm
ADRESS: Svartsjö Kungsgård 7

MÄKLARENS BESKRIVNING:

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

MÄKLARENS BESKRIVNING:

helkaklade badrum, bubbelbadkar, centraldammsugare och en vacker 

UTGÅNGSPRIS: 2 975 000 kr
BOAREA: 156 kvm
BIAREA: 20 kvm
TOMTAREA: 2 661 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING:

Färingsö - Stenhamra 
UTGÅNGSPRIS: 3 500 000 kr
BOAREA : 126 kvm
BIAREA: 50 kvm
TOMTAREA: 1 010 kvm 
ADRESS: Klubbstigen 12

MÄKLARENS BESKRIVNING:

BESIKTIGAD

BESIKTIGAD

BESIKTIGAD

BESIKTIGAD



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 ...

 

Ekeröbon Jonas Lemberg startade 2009 
en världsomspännande fototävling. 
Tävlingen är resultatet av hans tankar 
kring hur han skulle kunna jobba med ett 
projekt som både hyllar fotografen, som 
många gånger offrar sitt liv för att visa 
orättvisor runt om i världen, och sam-
tidigt ge tillbaka till de människor som 
avporträtteras. 

Fotografen Jonas Lemberg utstrålar positivi-
tet och ljus. Han har en glad och utåtriktad 
personlighet helt enkelt. Det är dock lite mot-
sägelsefullt med tanke på hans bagage.

Jonas var åtta år när han förlorade sin far 
Arne Lemberg, som jobbade som journa-
list på Expressen. Han och hans kollega från 
Svenska Dagbladet, Karl Bergman, blev bru-
talt avrättade av Idi Amins soldater i Uganda 
i april 1979. 

– Det har alltid legat i grunden att både hedra 
honom men också att hedra alla de andra. Helt 
plötsligt har det blivit legitimt att skjuta jour-
nalister och det började trappas upp då, säger 
Jonas.

Han är uppvuxen i Stenhamra men läm-
nade Mälaröarna i tjugoårsåldern. För några 
år sedan flyttade han och hans familj åter till 
öarna, men nu till Helgö.

Fotointresset har alltid funnits och efter en 
kort sejour på ekonomisk linje bytte Jonas till 
en gymnasial fotografutbildning. Efter den 
tog han en paus från fotograferandet och job-
bade som säljare ett år.

– Sedan började jag en karriär som blåljus-
fotograf. Jag gjorde säljjobbet på dagarna och 
var ute och åkte med polisradio på nätterna.  
Då fick jag också in en fot på Expressen. 

Han blev kvar på tidningen i nära tjugo år 

och var bland annat med på en av räddnings-
helikoptrarna till Estonia. Han berättar också 
att han har fotat extremt mycket död och 
elände genom åren.

– Min bakgrund generellt med en pappa 
som dog när jag var liten har varit väldigt mörk 
genom åren, så det är väl det som någonstans 
speglas. Men jag ser ljusglimtarna. Jag brukar 
säga att jag är en sådan där eländesfotograf. Jag 
har svårt för att lägga lång, stor möda och en-
ergi på snälla saker. Jag fotar gärna där det hän-
der saker snabbt eller där jag hittar känslan hos 
människor för att sedan kunna förmedla den. 

Med tiden kände Jonas att Expressen utveck-
lades åt ett mindre bildjournalistiskt håll. 
Han gjorde en del andra fotoprojekt och så 
småningom blev han erbjuden att jobba med 
fotomässan. Jonas var också VD för aktiebola-
get Årets bild Sverige, som ägs av Pressfoto-
grafernas klubb. Jonas och fotografen Markus 
Marcetik arbetade också med den årligt åter-
kommande bildtävlingen för Svenska press-
fotografer, Årets bild. De ville utveckla den 
till att bli en välgörenhetstävling som skulle 
innefatta hela världen. 

– Vi fick inte gehör för detta hos styrelsen 
i aktiebolaget. Vi planerade då att vi kunde 
göra en dokumentärjournalistisk fototävling 
själva. 

Vid sidan av det blev journalisten och foto-
grafen Martin Adler skjuten i Somalia. 

– När Martin, som var en vän till oss båda, 
blev skjuten kände vi att nu gör vi det här. 

De fick med sig sponsorer och satte igång 
tävlingen ”The Photographers Giving Back 
Award.” Responsen blev enorm. Det började 
drälla in bilder, närmare bestämt 6500 bilder 
från 73 olika länder i hela världen. 

– Då kände vi att nu är vi något på spåren. 
De andra stora fototävlingar som finns har 
ingen välgörenhetsdel. Man bara exploaterar 
människor.

De har avsatt 5000 dollar som går till något 
av de vinnande reportagen i tävlingen. Den 
som vann finaste priset förra året, årets foto-
graf, var den argentinske fotografen Walter 
Astrada. Han hade följt en organisation för 
sexuellt utnyttjade kvinnor i Kongo, en orga-
nisation som byggts upp med hjälp av allmo-
sor och välgörenhet.

– Den organisationen fick hela summan. De 

skulle använda det till att köpa mark, plantera 
grödor och bli mer självförsörjande. De har nu 
kunnat utvecklas i en rak kurva uppåt och det 
känns jättebra.

Jonas jobbar vidare med fototävlingen och 
skulle vilja jobba ännu mera med välgörenhet 
och kunna följa upp bättre. 

– Jag vill åka ner själv och se vad som händer. 
Så pass mycket pengar gör en enorm skillnad 
för den personen på platsen och kan också på 
sikt ändra ett helt samhälle. Jag vill också job-
ba ännu mer mot multinationella företag så att 
de förstår vikten av bildkommunikation både 
i PR-syfte men också i välgörenhetssyfte. 

Fotomässan, som är tre mässor per år, är ett 
roligt och kreativt arbete men tar mycket tid. 
Utöver det finns en pigg skara egna barn i 
hemmet på Helgö i åldrarna två och ett halvt, 
sex, sju och åtta år. 

Trots detta lyser ögonen av energi och en-
gagemang och han har fler drömmar som lig-
ger och mognar.

– Jag skulle vilja göra dokument om några 
invandrare som har lyckats i vårt samhälle 
och det finns jättemånga. Jag är besviken 
över att vi inte är duktigare att hylla dem. Vi 
har många superduktiga entreprenörer i in-
vandrargrupperna som aldrig riktigt kommer 
fram. När de inte kommer fram får inte heller 
den unga invandrargenerationen några före-
bilder. Precis som det var svårt för kvinnor en 
gång i tiden att synas i media och fortfarande 
är svårt att synas i styrelser med mera, tror jag 
att det här är samma slags problem. Det hand-
lar bara om att man måste börja tänka i de ba-
norna i massmedia. Alla människor, oavsett 
om du är svensk eller var du än kommer ifrån, 
ska behandlas med respekt.

EWA LINNROS

Mörk bakgrund – ljust sinne
20  profilen | 

”Alla människor, oavsett om du 
är svensk eller var du än
kommer ifrån, ska behandlas 
med respekt”

Fotografen Jonas Lemberg startade förra året en av världens största fototävlingar.                    Foto: Ewa Linnros

Namn Jonas Lemberg
Gör  Fotograf
Bor  Helgö
Bäst med Mälaröarna Lugnet. Man känner det när man kommer över Nockebybron
Favoritställe på Mälaröarna  Stenbrottet i Stenhamra. Jag älskade att vara där när 
jag var liten och badade där hela tiden 
Vill ändra på  Människors attityd gentemot medmänniskor
Färg eller svartvitt foto  Svartvitt
Oanad talang  Köra traktor



      

Välkommen till Ekerö Vårdcentral 
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst 

och har vårdavtal med Stockholms läns landsting

Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök kl 17-20. 

Tidsbokning via telefon 560 375 00

Läkare: Dr Ulla Puolakka, Dr Monica Möller, Dr Olof Thilander,  Dr Katarina Jennerot, 
Dr Katarina Söderlund, Dr Kjersti Veholmen,  Dr Siv Lundaahl, Dr Pegah Tasharrofi, 

Dr Munthir Ibraheem, Dr Arja Väisänen Hillebrant, 
Dr Anders Nygren, Dr Henrik Olsen, Dr Oscar Nisbeth 

Distriktssköterskorna: telefon 560 375 00 
Vaccinationsmottagning: telefon  560 375 00

Diabetessköterska: telefon 560 375 30 måndag och onsdag kl 9.30-10

Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 687 78 60,  
Klädesvägen 12 plan 2, Bromma (brevid systembolaget)

Vi erbjuder: Hälsoundersökning  Vaccination  Hälsosamtal 
Råd, behandling vid viktproblem  Diabetesmottagning  Tillgång till specialistläkare  Intyg 

 Anhörigstöd  Spirometri (lungfunktionsutredning)

Vi nås även via vårdguiden Mina Vårdkontakter

Fax 560 375 49          Återbudstelefon 560 375 70

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

Vi erbjuder influensavaccination tisdagarna 
2/11, 9/11, 16/11 och 23/11 klockan 14-16
Du som är född 1945 eller tidigare samt du som har någon av följande kroniska sjukdomar:

samt du som är gravid, kan vaccinera dig kostnadsfritt mot influensa och pneumokockinfektion.

Ekerö vårdcentral har öppen mottagning för vaccination tisdagar klockan 14-16.
Tag med legitimation och vaccinationskort – om du har sådant. 
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Både Elsa Lindén och Märta Hellgren firade sina 100-åriga födelsedagar 
med kalas för barn, barnbarn och barnbarnsbarn den 16 oktober.  
                                                     Foto: Lo Bäcklinder

Schack och matt på Ekerö bibliotek
TAPPSTRÖM | Schack är en 
populär sport i Ekerö kom-
mun, men gensvaret blev 
ändå större än förväntat 
när Mälaröarnas schack-
sällskap (MöSS) hade sitt 
första möte den 6 oktober 
på biblioteket. Tjugoen 
spelsugna dök upp och fler 
har anmält sitt intresse.

Under senaste åren har ett fler-
tal mälaröskolor deltagit i den 
nationella tävlingen ”Schack-
fyran” och många elever har 
visat intresse för att fortsätta 
spela schack under mer ord-
nade former. Likaså är schack 
en populär aktivitet bland be-
sökarna på biblioteket. 

Tio seniorer och elva juni-
orer dök upp redan till första 
mötet. 

– Det var fler än jag hade hop-
pats på och ytterligare fyra 
familjer har anmält intresse, 
berättar Björn Pilström som 
är initiativtagare och som ut-
sågs till klubbens ordförande 
på mötet.

Behovet av en lokal schack-
klubb blev tydligt när han 
och familjen flyttade åter till 
Sverige från Australien förra 
året. Barnen var vana vid att 
spela schack från skolan och 
ville gärna börja spela organi-
serat även här. Äldste sonen 
gick vidare i en stor tävling, 
men blev besviken när han 
förlorade flera viktiga match-
er och ville få en chans att vi-
dareutvecklas.

– Jag har också själv täv-
lingsspelat schack i min ung-
dom och när jag undersökte 

saken så visade det sig att den 
närmaste klubben fanns i 
Vällingby, berättar han.

Till en början kommer 
klubben att träffas och spela 
tisdagar och lördagar i bib-
lioteket, men planerna är att 
så småningom arrangera mer 
organiserade utbildningar 
och även tävlingar.

Redan den 13 november 
äger det första större arrange-
manget rum, när MÖSS deltar 
i ”Nordisk speldag”. Knappt 
dussinet bibliotek i Sverige 
kommer att uppmärksamma 
dagen, varav Ekerö bibliotek, 
där schack-klubben finns på 
plats hela dagen, är ett. I nor-
den beräknas cirka 90 biblio-
tek att delta.

LO BÄCKLINDER
Det var god uppslutning när Mälaröarnas schacksällskap kallade till sitt första möte.              Foto: Sofia Pilström

NÄRLUNDA | Märta 
Hellgren och Elsa Lindén 
har helt olika bakgrund, 
men delar både ålder, födel-
sedag och adress. Den 16 
oktober var det firande på 
Ekgården när de båda fyllde 
hundra år på samma dag. 

För Märta Hellgren är det 
inte så märkvärdigt att fylla 
hundra år.

– Dramatisera nu inte allt 
för mycket. Det är bara ett 
vanligt liv, säger hon med 
glimten i ögat när hon får frå-

gan om hur det hundraåriga 
livet har varit.

Och det som hon kallar 
”vanligt liv” har inneburit en 
flytt från Jämtland till Stock-
holm i unga år. Här utbil-
dade hon sig till Röda Kors-
sjuksköterska och träffade så 
småningom maken som hon 
fick fyra barn med.  Genom 
livet har hon varit aktiv på 
många sätt och är ett välkänt 
ansikte på Mälaröarna inom 
både kyrkans syförening, 
Röda korset och hembygds-
föreningen.

På femtiotalet flyttade famil-
jen till Drottningholm där 
Märta kom att bli kvar i eget 
boende ända tills hon flyt-
tade till Ekgården så sent som 
förra året.

Födelsedagen firade hon 
med barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn, vilket blev 
närmare fyrtio personer trots 
att det bara var den närmaste 
kretsen.

Elsa Lindén flyttade till 
Mälaröarna och Ekgården för 
ett tiotal år sedan och kom då 
från Traneberg där hon bott 

tillsammans med maken och 
barnen under många år. Un-
der sin yrkesverksamma pe-
riod arbetade Elsa i butik. 

På det vackra hörnskåpet i 
lägenheten på Ekgården står 
ett inramat dokument som 
visar att hon i rakt nedstigan-
de led är ättling till Friedrick 
I, kung av Danmark och Nor-
ge mellan 1523 och 1533.

Även Elsa firade födelseda-
gen med både barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn.

LO BÄCKLINDER

Två gånger hundra år firades på Ekgården

  

Tillstånd enligt miljöbalken
SYVAB avser att söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken för 
de delar av en ny avloppsvattenledning som är planerad att anläggas på sjöbotten 
i Vårbyfjärden, mellan Ekerö kommun och Botkyrka kommun, i Mälaren. 

Ekerö kommuns avloppsreningsverk Ekebyhov har för närvarande tillstånd för 
25 000 personekvivalenter. Den förväntade befolkningsutvecklingen i kommunen 
medför att en utökning av kapaciteten kommer att bli nödvändig. Ekerö kommun 
har studerat möjligheter till nytt tillstånd alternativt att föra över avlopps-
hanteringen till något av de regionala avloppsreningsverken. Skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för östra Mälaren har fastställts av Länsstyrelsen eftersom 

ligger inom den primära skyddszonen vilket innebär att utsläpp av föroreningar 
skall minimeras vid en ändring av verkets tillstånd. Det är därför troligt att Ekeby- 
hovs avloppsreningsverk inte kommer att kunna få ett nytt tillstånd eller att kom-
munen tvingas till en orimligt kostsam rening. 

Alternativet att föra över avloppsvattnet till Himmerfjärdsverket har diskuterats 
inom kommunen under många år. Himmerfjärdsverket är SYVAB’s  avlopps-
reningsanläggning i Grödinge. Ekerö kommun har ansökt om delägarskap i 
SYVAB för att överföra och rena avloppsvattnet i Himmerfjärdsverket. Genom att 
ta hand om avloppsvattnet från Ekerö och rena det i Himmerfjärdsverket så bidrar 
SYVAB till en säkrare vattenförsörjning i Stockholmsregionen. 

SYVAB (Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksamhetsaktiebolag) är ett 
regionalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och av 
Stockholm Vatten AB och Telge Nät AB i Södertälje. 

Sökanden har haft samråd med Länsstyrelsen. Skriftligt samråd med enskilda som 
antas bli särskilt berörda pågår fram till den 17 november 2010.

Allmänhet som berörs och som vill ha ytterligare information i ärendet eller som 
vill framföra synpunkter angående vattenverksamheten kan beställa samråds-
underlag och lämna skriftliga synpunkter till nedanstående adress senast den 17 
november 2010.

Tyréns AB
Monika Engman
118 86 Stockholm
Tel 08-566 412 95 
monika.engman@tyrens.se 

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

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!
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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.
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Mälaröarna är rikt på platser 
med historiska vingslag. En 
sådan plats är Skå lanthandels-
museum som ligger i ett rött 
hus med anor från 1800-talet, 
sprängfyllt med tingestar av alla 
de slag.

Uttrycket ”man ser inte skogen för 
alla träden” passar väl in när man 
stiger in i det lilla museet intill Skå 
kyrka. Här finns allsköns prylar 
bokstavligen från golv till tak.  I ta-
ket sitter nämligen två stora skyltar 
från Skå livs. Dessa är någonstans 
från 50- och 60-talet. 

Här finns också betydligt äldre 
ting och när ögat vant sig, upptäcker 
man allt eftersom den ena kuriosa-
saken efter den andra.

Mannen bakom museet heter Jo-
hannes Hjelmar och för de som har 
för vana att gå på auktioner, är han 
en välbekant auktionsförättare.

Det hela startade för 16 år sedan 
då hans hem blev allt mer fyllt av 
gamla prylar. 

– Jag fick mycket saker av folk som 
förstod att jag var intresserad. Till 

slut sa min fru att vi kan inte bo i ett 
museum, berättar Johannes.

Samlargenen kommer från Jo-
hannes mors släkt. Det finns till och 
med bilder på Johannes i barnvagn 
från gårdsauktioner i Småland.

– Jag hörde klubbljudet redan 
som bebis och tanken på just auk-
tioner har funnits länge. 

Han fick hyra det röda huset vid 
Skå kyrka av kommunen. Då var 
tanken att ha auktioner där men det 
var alldeles för trångt. Så auktions-
verksamheten fick flytta på sig. Mu-
seet var också ute på vift ett tag men 
nu är det permanentat vid Skå och 
för Johannes är det hans andnings-
hål. 

Johannes har rötter i såväl Småland 
som Östergötland där han växte 
upp. När han drog igång med auk-
tionsverksamheten köpte han före-
mål i Östergötland och fraktade upp 
hit för att ha någonting i början. 

– Det kostade mycket ”lärpengar” 
och var ren förlust första åren. Folk 
visste inte vad auktioner var och hur 
man gjorde. Det var en tuff period 

men vi gjorde det för att det var kul 
och det gör vi fortfarande. Det är på 
hobbynivå. Folk brukar fråga mig 
om jag lever på det här. Mitt svar är: 
nej, jag lever för det. 

Att intresset för gamla ting har ökat 
är något som också Johannes märker 
av, men han blir mörkrädd över hur 
mycket som slängs. Några av de sa-
ker som kanske hade blivit slängda 
om inte Johannes varit framme 
kommer från Ricksättra gård och 
finns i museet för beskådan. Här 
finns bland annat auktionsprotokoll 
från 30- och 40-talet från gårdsauk-
tioner på Mälaröarna, bokförda av 
auktionförrättaren Harald Anders-
son.

Han har också en karta över Hil-
lesjö, avritad 1827 från ett original 
från 1729. En ännu äldre karta är 
över Svartsjö. Denna bär tre årtal 
där det framgår att originalritning-
en är från 1600. Därefter har denna 
avritats 1685 och 1800. Så den som 
önskar få sig en bild av hur det såg ut 
på Svartsjö 1600 är välkommen till 
museet som har fri entré.

När det gäller slängandet berättar 
Johannes att när han åker på så kallat 
bohag, för att fritt värdera inför ett 
uppköp, händer det ofta att han hit-
tar de värdefullaste sakerna i contai-
nern utanför, medan det som folk 
har sparat inne i huset är av mindre 
värde.

– Fråga först, det kostar ingenting. 
Det är jätteviktigt. En del tycker det 
är pinsamt för att det kanske är stö-
kigt men jag bryr mig inte om det. 
Det viktiga är att vi inte förlorar kul-
turskatter. Folk slänger alldeles för 
mycket utan att ta reda på vad det 
är. Nu får man inte gå och plocka på 
soptippen. En gång hittade jag däre-
mot ryskt silver på tippen. 

Kanske man kan få lite uppslag på 
vad som kan vara av värde när man 
besöker Skå lanthandelsmuseum. 
Vid sidan av museet har Johannes 
också en liten antik- och kuriosa-
butik. 

Även om man inte är ute efter att 
handla kan också ett besök på en 
auktion ge en  upplevelse i sig. 
Många kommer också bara för att 

titta, fika och umgås, berättar Johan-
nes. För ett år sedan skedde kanske 
den sista stora gårdsauktionen på 
Mälaröarna på Ricksättra gård med 
600 utrop. Tempot var högt och det 
hela ett spektakel i sig. 

Men större saker än så kan ske på 
en auktion. Johannes berättar om en 
riktig solskenshistoria från Småland 
som är helt sann.

– En kusin till min mormor var 
änka och gick på varenda auktion. 
Då var det en kökssoffa som skulle 
säljas. På soffan hade en gubbe satt 
sig för att vila. Auktionsförättaren 
vände sig till min mormors kusin 
och frågade om hon var med? 

”Du får gubben med på köpet”, 
sa han. ”Ja går det bra det”, sa tan-
ten? ”Ja det gör det”, sa gubben för 
han var änkling. De runt omkring 
trodde att de skojade men hon fick 
gubbe och soffa för fem kronor och 
de levde ihop resten av livet.

       EWA  LINNROS

Antikt i massor i Skå

24  reportaget | 

Johannes Hjelmar har ”samlargener” från sin mors släkt. I hans lilla museum vid Skå kyrka finns allt mellan himmel och jord. Den som kommer på besök behöver gott om tid för att upptäcka alla ting som finns att beskåda. 
Det finns saker överallt, även i museets tak. På bilden längst ned till höger en gammal skylt från Skå Livsmedel.
                                    Foto: Ewa Linnros

I butiken finns allt från gamla möbler till en haj att hänga i taket för den som har plats! 
 Foto: Ewa Linnros

Hej Mälaröbor!

Ta med annonsen  
så får du 100 kr  

i rabatt!

Vi har märkesskor  
för hela familjen!

Välkommen!
Erik och Cissi 
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Soffbord Strike Ø 100, H 38 cm, 3.750:-. Fåtölj Strike 1.950:-.    

FOTPALL 
PÅ KÖPET!

FÅTÖLJ

1.199:-/mån*
11.990:-

Fåtölj Timeout i tyg Runner Light grey och underrede i 

ekfanér, B 81, D 88/117, H 99 cm. FOTPALL PÅ KÖPET! 

(Värde 2.990:- − 4.890:-) Välj bland fl era olika utföranden.
3-sits soffa svängd Oxford Delux i tyg Sofi a Purple, B 253, D 120, H 85 cm 13.900:-. 

Soffbord Mikaela i brunbetsat björkfanér, L 122, B 70, H 54 cm 4.000:- (4.450:-).

FÅTÖLJ

PREMIÄR PÅ MIO BROMMA!
Just nu fi rar vi öppninen av Mio i Bromma med massor av premiärpriser! Beställ soffa före 8/11 

så garanterar vi att den levereras före jul. Utöver alla spännande premiärpriser så erbjuder vi 

dessutom delbetalning helt utan ränta och avgifter*. Välkommen! 

NU! 

99:−
(199:-)

Termoskanna TV fi nns i 
vitt, svart och rostfritt. 
Max 2 per hushåll.

SOFFA

1.390:-/mån*
13.900:-

PREMIÄRPRISER 

PÅ MASSOR AV 

SOFFOR, BORD, 

STOLAR, SÄNGAR,

FÖRVARING, 

FÅTÖLJER...

Bromma 
flygplats

Solvalla
travbana

Bromma
blocks

Coop
forumff Ulvsundavägen

Gårdsfogdevägen

ff

Archim
edesvägen

Ka
rl

sb
od

av
äg

en

Mio Bromma. Gårdsfogdevägen 8, mitt emot Coop på andra sidan Ulvsundaleden.
Barkarby Barkarby Handelsplats. City Sveavägen 20 vid Hötorget. Hallonbergen vid PrisXtra. Handen/Haninge vid infarten till Haninge. Kungens Kurva Heron City. 
Täby vid E18 avfart Viggbyholm. *Ingen ränta, inga avgifter, inte ett öre extra tom 30/11 om du delar upp ditt köp på minst 10.000:- under 10 månader! Priserbjudandena 
gäller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden, dock längst tom 8/11. Mer info på mio.se 

www.mio.se

HÄR 
FINNS

VI! 

Ä

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 fan-
tastiska 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!

Här fi nns vi!

C

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, t o m 15 november.

SAGA Classic

ek 3-stav halvmattlackad

229 kr/m²w
w

w
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EKERÖ | I årets VM för 
radiostyrda modellbåtar 
som gick av stapeln i 
Oroshaza i Ungern försva-
rade ekeröbon Fredrick 
Cederberg sitt guld i ena 
klassen.

Vid förra VM som ägde rum  
i Italien för två år sedan tog 
Fredrick guld i två olika 
klasser och vid årets täv-
lingar lyckades han på nytt 
erövra det ena. Det andra 
försvann dock bort till nå-
gon annan.

– Jag är glad över att ha 
lyckats försvara ett guld, det 
är jag den förste svensken 
som gjort. Det är tuffa täv-

lingar och man måste vara 
på tårna hela tiden, berättar 
han.

Tävlingarna som går ut på 
att hinna köra flest antal 
varv runt en insjöbana un-
der tjugo minuter är inde-
lade i olika klasser. Först ka-
tegoriseras båtarna utifrån 
tre olika båttyper och däref-
ter beroende på storleken på 
båtarnas motorer. Fredrick 
deltog i tre kategorier i just 
denna tävling.

Intresset för radiostyrda 
fordon har han haft med sig 
sedan barnsben.

– Det började med att pap-
pa ärvde intresset från farfar 

som hade en affär där han 
sålde radiostyrda bilar.

Det som startade som ett 
intresse när Fredrick var 
barn har nu växt till en se-
riös hobby som tar mycket 
tid. Fredrick kör för Stock-
holms modellbåtklubb i 
Tullinge, som är Sverige 
största klubb. Han ägnar sig 

också en hel del åt att köra 
radiostyrda bilar.

Intresset inbringar också 
en hel del medaljer varje år. 
Bland annat kan han stolt-
sera med guldmedalj i Tys-
ka mästerskapen för några 
år sedan. Dessutom har han 
lyckats erövra en hel del 
SM-medaljer även om årets 
SM endast inbringade några 

bronsmedaljer på grund av 
att Fredrick var upptagen 
vissa av helgerna när täv-
lingarna ägde rum. Och så 
VM-medaljerna förstås, 
som han hoppas på att kun-
na försvara även vid nästa 
VM om två år.

LO BÄCKLINDER

VM-guld i modellbåtstävling
GÄLLSTAÖ | Gällstaöbon 
Leif Qvist ger ut sin tolfte 
bok med titeln ”Handbok 
för hemmafixaren”.

I boken presenteras enkla 
lösningar på många av hem-
mets vanligaste problem. 
Det handlar om skötsel, re-
paration och underhåll från 
golv till tak. Här finns också 
praktiska byggprojekt som 
förbättrar och förnyar hem-
met. Allt presenteras i utför-
liga illustrationer. Leif Qvist 
är arkitekt, författare och 
konstnär. Sedan trettio år har 
han eget arkitektkontor som 
arbetar med villor, fritidshus 
och inredningsuppdrag. Han 
har bakom sig elva praktiska 
handböcker och mängder av 
tidningspublikationer.

EWA LINNROS

Fredrick Cederberg hamnade högst upp på prispallen när årets VM för radiostyrda modellbåtar ägde rum i 
Ungern.             Foto: Nils Cederberg

Ny bok för 
hemmafixaren

Det krävs en hel del föreberedelser inför en tävling med modellbåt.
 Foto: Nils Cederberg

Leif Qvist ger ut sin tolfte bok 
med tips för hemmafixare.

Tel 08 -560 313 31
Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina 

www.naprapaternaekerö.se

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

ÖPPETTIDER

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

Lite lyx i novemberrusket – boka ansiktsbehandling 

med frans- och brynfärgning under november för 

600 kr (ord. pris 695 kr).

Nu hittar du mig på Ekerövägen 82, några minuters 

bilväg från Ekerö centrum.

Kontakt: 08-560 357 27

Välkommen till 
Anias hud och skönhet!

Ansiktsbehandling - Massage - Fotvård - Vaxning  
Färgning av fransar och bryn -  Manikyr

Specialbehandlingar för acne, rosacea m.m
Se hela vårat utbud på hemsidan

Ta hand om dig i höst,

 det är du värd

”Med vår kunskap och 
kompetens ger vi kvalité 
som syns”
Jeanette, Katarina, Gunilla

Mälarötorg 10 
Ekerö centrum

www.salongcosmetae.se                                               
08-560 355 82

Nu kan du även 
boka förbeställningar 

över nätet
www.ekerotaxi.se
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50 ÅR SEDAN | Ganska 
precis femtio år före Ekerö 
kommunfullmäktiges första 
sammanträde för terminen 
den 19 oktober 2010 höll 
både Färingsö och Ekerö 
sina första kommunfull-
mäktigemöten för säsong-
en. De hade dock avsevärt 
lägre summor än dagens 
att ta ställning till.

När kommunfullmäktige i 
Färingsö kommun samlas till 
höstens första sammanträde 
ska ledamöterna bestämma 
huruvida de ska anta kom-
munalnämndens förslag om 
att höja kommunalskatten 
med 45 öre till 14 kronor 
jämnt. I Ekerö kommun fö-
reslås en något lägre höjning 
med 35 öre. 

En driftsbudget som 
slutar på drygt 2 miljoner 
kronor för året presenteras 
också för Färingsö kom-
munfullmäktige. 

Anslaget till ”skol- och 
folkbad” på Färingsö före-
slås också sänkas med 700 
kronor under förutsättning 
att kommunfullmäktige 
beslutar stänga kommunens 
bastubad för kvinnor på 
grund av det låga besöks-
antalet. Likaså finns en 
proposition om att satsa 4 

260 kronor på ett halvtids-
anställt kontorsbiträde på 
skolkontoret.

Ett stort antal föreningar 
rekommenderas också 
få bidrag enligt följande: 
Färingsö ABF, 1 500 kronor, 
Skå idrottsklubb, 1 500 
kronor, Svartsjö skyt-
teförening, 250 kronor, 
Skå föreläsningsförening, 
400 kronor, Samfundet 
för hembygdsvård, 50 
kronor, 

Frälsningsar-
mens skolhem Sundsgår-
den, 100 kronor, Stock-
holms läns blindförening, 
50 kronor, Fjällfararegår-
dens konvalescenthem, 50 
kronor, Hjälpföreningen 
vid Ulleråkers sjukhus, 50 
kronor, lokalavdelningen i 
De vanföras riksförbund, 
50 kronor, De lungsjukas 
konvalescentförening, 50 
kronor, Föräldraföreningen 
för Manillas dövstumskola, 
50 kronor, Färingsö hem-
värn, 450 kronor, hushåll-
snämnden, 400 kronor, 
länets ungdomsnämnd, 200 
kronor och Håknäsgårdens 
barnkoloni, 50 kronor.

Förutom politik kan 

mälaröborna läsa om al-
lehanda stort och smått 
i sitt husorgan i slutet av 
oktober 1960. Bland annat 
konstateras att Pehr Hil-
lerströms berömda tavla 
”Slåtterölet på Svartsjö 
slott 1782” inte kunnat räd-
das åt Mälaröarna utan sålts 
till Nordiska museet för 70 
000 kronor. För Mälaröar-
nas invånare anses tavlan 
speciellt intressant genom 
att den visar hur den folk-
liga festdräkten i Svartsjö-
landssocknarna tedde sig i 
slutet på 1700-talet.

Den som behöver rått-
gift kan hämta detta hos 
mjölnare Adolf Knutsgård i 
Kungsberga eller på kom-
munkontoret i Svartsjö 
under perioden 20 oktober 
till 20 november.

Skolbarnen i Ekerö folk-
skolor kan under vecka 43 se 
fram emot både blåbärssoppa 
med klimp, kaviarstuvade 
ägg med potatis och semla 
med mjölk.

I övrigt kan konstateras att 
”Poststationsföreståndaren” 
annonserar att Postanstalten 
i Färentuna öppnar sin nya 
postlokal den 24 oktober.

LO BÄCKLINDER

Färingsö kommun beviljar 
stort antal bidrag till föreningar

www.ekerocentrum.se

 

 Ponnyridning  Ansiktsmålning  
 Jultomen finns på plats och delar ut 

   julklappar till alla barnen  
 Lotteri   
 Kanonbra erbjudanden 

   i alla butiker  
 Och mycket annat roligt 

   för både stora och små 

i  Ekerö  Centrum
27 november kl 10-15

JULKLAPPS
LÖRDAG   

Läs mer på www.ekerocentrum.se
 eller i nästa nummer av Mälaröarnas Nyheter

PREMIÄR
FÖR VÅR UNIKA

PEKSKÄRM!

ENKLARE KAN

DET INTE BLI!

Premiär för en ny modell av vår unika Solvärmepump! Så enkel att an-
vända, att en fingertopp på pekskärmen är allt du behöver för att styra 
bl a ditt värme- och varmvattenbehov. Den är dessutom mer effektiv och 
energisnål än någonsin.

Men en sak är sig lik: vårt världsunika värmesystem som gör att du kan 
kombinera sol- och bergvärme när du vill. Installera hela systemet direkt, 
eller bygg på med solfångare senare.

Läs mer på eviheat.se och läs mer om hur du kan minska dina elkostna-
der med en Solvärmepump!

www.eviheat.se

Vill du veta mer?
Fråga oss!

Vi är experter på att installera
Evi Heat Solvärmepumpar!

SOLVÄRMEPUMP
BEFRIAREN FRÅN ELBEROENDET

Tel: 08-560 354 08
www.birkaror.se
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EKEBYHOV | På Ekebyhovs 
slottsgalleri blir det åter en 
kombinerad utställning av 
målningar och skulptur. Två 
kvinnor, båda med finskt 
ursprung och det gemen-
samt att de arbetar som 
konstnärer på heltid först 
sedan pensioneringen. 

Karin Wallin gick på textil-
avdelningen på motsvarande 
konstfack i Helsingfors och 
har alltid målat men i liten 
skala under sitt yrkesverk-
samma liv.  När hon arbetade 
föreläste hon bland annat om 
förskolorna i Reggio Emelia-
pedagogikens skapande och 
har också skrivit om det. Nu 
är hon pensionär och kan 
ägna sig på heltid åt att måla. 

Hon målar i tempera och 
akryl och människor och na-
tur får en egen prägel på hen-
nes bilder.

– Jag börjar nästan alltid 
från det jag ser i naturen och 
hos människor. Men det är 
precis bara en början. Efter 
det tycker jag att det är full-
ständigt ointressant att veta 
var tallarna egentligen står. 
Jag tycker det är mycket lätt-
are att gå in i kompositionen 
och klanger och rytmer när 
man inte tittar på någonting. 
Det är bildens verklighet som 
jag försöker få ihop, berättar 
Karin Wallin.

Hon är även just färdig-
ställt en bok med titeln ”Si-
denvägar – världar som vävs 
samman”.

Den handlar mycket om 
textil längs alla de asiatiska 
vägarna, men också om kul-
tur och historia. 

– Jag hoppas att den hinner 
komma ut så att jag kan visa 
även den på utställningen, 
säger Karin Wallin.

 
Liisa Trevid arbetade som 
speditör på Eriksson un-
der sitt yrkesverksamma liv. 
1985-1986 tog hon ett sab-
batsår och gick konstskola i 
Älvsborg. Konsten har alltid 
funnits med i hennes liv med 
en farbror som var konstnär. 

Själv började hon skapa vid 
16-årsåldern. Från början må-
lade hon bara men idag är det 
skulpterandet som är hennes 
främsta konstnärsområde.

– Det blev så av en slump. 
Jag var i Kavalla med en vä-
ninna. Jag skulle måla och 
hon skulptera. Jag tyckte att 
det såg så roligt ut när hon 
höll på med marmor så jag 
kunde inte låta bli. Jag köpte 
en vinkelslip och började 
skulptera. Sedan dess har jag 
skulpterat, berättar Liisa Tr-
evid.

Hon vet inte varifrån hennes 
inspiration kommer, men att 
den finns framgår tydligt då 
man ser hennes skulpturer. 
Hon gjuter i brons och jobbar 
med olika stenarter. 

Utställningen på slottsgal-
leriet pågår två helger från 5 
till 14 november.

EWA LINNROS

Skulptur och måleri i samverkan

”Jag tyckte att det 
såg så roligt ut när 
hon höll på med 
marmor så jag 
kunde inte låta bli”

Liisa Trevid ägnar sig främst åt 
skulpterande. 

Karin Wallin låter människor och natur få en egen prägel i sina konstverk

Din lokala
musik-
affär!



Till helgen fi rar vi Alla Helgons Dag, kanske inte med kalkon, men 
förhoppningsvis kring ett matbord fyllt med allehanda godsaker.

Komplettera höstens smaker med ett rött vin –  välj mellan allt från fruktigt, 
mjukt vin till ett fylligare vin med mycket kraft.

För det större sällskapet passar Santa Ines Organic, varför inte tillaga en 
rostbiff på älg med gräddkokta svampar och örtrostad mandelpotatis?

Till Domaine Lalande smakar det fi nt med en helgrillad majskyckling med  
ugnsbakade rotfrukter och pumpa, glöm inte att krydda kycklingen ordentligt.

För er som vill ha det kraftigaste, välj Viña Albali Gran Reserva, stek 
en rejäl biff och servera en risotto med timjan och mycket parmesanost.

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

2008 DOMAINE LALANDE RÉSERVE MERLOT. Pris: 69 kr.  Varunr : 22299. 13% vol.

2009 SANTA INES ORGANIC. Pris: 149 kr (150 cl box).  Varunr : 6620. 14% vol.

2002 VIÑA ALBALI GRAN RESERVA. Pris: 79 kr.  Varunr : 2788. 13% vol.

SAMTLIGA VINER FINNS PÅ SYSTEMBOLAGET PÅ EKERÖ

Pumpadags!

JUNGFRUSUND | Annette 
Falk är en av få konstnä-
rer i Sverige som arbe-
tar med järnduksrelief. 
Under november månad 
visas hennes verk på 
Hantverksstallet.

Annette Falk är tidigare 
ekeröbo och har också arbe-
tat som kultursekreterare på 
kommunen under några år. 
Trots att hon nu flyttat ut från 
kommunen har hon mycket 

kontakt kvar med öarna. Nu 
kommer hon också hit för att 
ställa ut sina alster.

– Jag jobbar med en järn-
duk som ofta används både 
inom kvarnindustrin och 
ventilationsindustrin. Vi är 
bara cirka fem konstnärer i 
Sverige som håller på med 
detta. Vår stora förebild är 
konstnärinnan Barbro Bäck-
ström, berättar Annette Falk.

Hon har skulpterat från 
och till i många år och sedan 

1995 nästan kontinuerligt. 
Annette Falk skulpterar både 
fristående skulpturer och re-
liefer. 

– Jag finner min inspiration 
mest utifrån den mänskliga 
kroppen men även från en 
del djur som insekter och fåg-
lar, säger hon.

Utställningen pågår mellan 
den 4 och den 28 november.

EWA LINNROS

Rättelse
EKERÖ |  I förra numret av Mälaröarnas Nyheter skrev vi om evenemanget ”The interconti-
nental – ett svenskamerikanst jazzmöte” på Ekebyhovs slott. Dessvärre uppgavs fel datum i 
artikeln. Evenemanget äger rum den 5 november, se vidare i ”på G”.

  | kultur  29

Annette Falks är en av fem konstnärer i Sverige som skapar järnduksreliefer.

Järnduksreliefer i stallet



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

Redan 
torsdag före 
utdelnings-

helgen 
finns MN 

för läsning 
på nätet!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 ti
ll 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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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.www.malaro.com/mn

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!

30 !

Musicera i samspel med andra
Ekerö vill bli en av Sveriges bästa 
skolkommuner. Man satsar stort 
på  sport och idrott utifrån tanken 
att idrottande barn mår bra och 
presterar bra också i skolan. Men 
alla är inte intresserade av sport 
och idrott. Konstnärligt intres-
serade barn behöver andra akti-
viteter. För många av dessa skulle 
musicerande i grupp kunna ge den 
samvaro och det samförstånd de 
söker.

Klassisk musik uppfattas i Sverige än 
som nördig, än som elitistisk.  Är det 
därför de många skolreformerna har 
krympt musikundervisningen till ett 
minimum? Små barn lär sig ljudlekar 
och ramsor. På lekis och dagis övar 
de in små sångspel som framförs på 
avslutningar. Men ju äldre barnen blir 
desto mindre musicerar de i skolan. 

 Skolan är inriktad på färdigheter. 
Kunskap som inte tydligt leder till 
ett yrke rationaliseras bort. Alltså 
behöver bara de som vill bli musiker 

studera musik. Ekerö kommun erbju-
der ändå barn och ungdomar flera 
möjligheter att musicera. De som vill 
lära sig ett instrument får undervis-
ning i Musikskolan 20 minuter per 
elev och vecka. Är gruppen på tre får 
de 60 minuter tillsammans. Och alla 
får spela i ungdomsorkestern. Men 
öva måste de göra själva  – när de är 
ensamma. Och det  fungerar inte för 
redan ensamma barn. De behöver öva 
tillsammans med andra barn. Musik i 
grupp frigör energi. Det vet man inom 
kommunen. Därför använder Ekerö 
kommun musik vid konflikthante-
ring i skolor  i årskurserna 3-5.   Ekerö 
öppnar nu också ”Fabriken”, en hel 
byggnad för ungdomar med replokaler 
för rock- och poporkestrar, dock utan 
professionell ledning.

El Sistema erbjuder musice-
rande i grupp för alla som vill gå 
på upptäcktsfärd i musikens värld. 
Gustavo Dudamel, chefsdirigent för 
Göteborgssymfonikerna, företräder 
i Sverige El Sistema. I hans efterföljd 

skapas på flera håll i Sverige musiksko-
lor där barn får möjlighet att musicera 
efter skolan alla skoldagar i veckan. 
Rörelsen startades  av José Antonio 
Abréu (som fick årets  Polarpris) i 
Venezuela, där fattiga barn fick ett 
instrument och tillfälle att spela i 
orkester. En kvarts miljon barn har 
genom denna musikverksamhet tagit 
sig ur fattigdomen. Dudamel är själv 
en av dem. Filosofin bakom rörelsen 
”El Sistema” är att ungdomar som får 
tillfälle att  musicera i samspel med 
varandra växer med kunskapen och 
erfarenheten och  blir trygga och krea-
tiva.

”Denna musik är grunden till 
all annan musik ni känner till ” sa 
Dudamel när hans ungdomsor-
kester spelade på Hammarkullen. 
Befrielsekänslan och den emotionella 
kraften i Beethovens femma tog andan 
ur publiken. 

Musik är varken en specialkunskap 
för musiker eller något för en elit. Vårt 
språk och vårt tal innehåller musik. 

Kan vi lyssna in tonfall och betoningar 
förstår vi något bakom orden. Sången 
sätter igång andningen så att man blir 
av med klumpen i halsen. Och sången 
tar bort stamning. Erik Saéden, stam-
maren som blev en av våra mest äls-
kade operasångare, fick sjunga svaren 
när han tog studenten. 

Musik och matematik hör också 
ihop. Den som kan spela eller sjunga 
efter noter har tillgång till en matema-
tik som arbetar med enheterna åtta och 
tolv och en oändlig mängd kombina-
tioner. Många stora matematiker är 
också musiker. 

Alla delar finns redan på Ekerö. 
Det handlar bara om att kombinera 
musikskolan med dagis och fritis och 
finna lokaler: rytmrum,  lekrum för 
notläsning och improvisation, poesi-
rum, stråkrum, blåsarnas rum och så 
orkestersalen. Det kan bli roligare än 
att hänga vid bussterminaler eller slå 
sönder gatlyktor.

– Gunnel Bergström

REPLIK

Svar till en ”Förbrytare i 
förbifarten”. Som närpolis-
chef på Ekerö kan jag inte 
acceptera att man förvränger 
sanningen i tidningen. Det 

är ok att man missuppfattar 
en situation, men det kan 
inte få vara en oemotsagd 
sanning.

Vid det aktuella tillfället 
hade fordonet ett avstånd på 
cirka 1 meter till det framför-
varande fordonet och detta 

i en hastighet av cirka 70 
km/h. Detta förstår alla,  att 
om föraren måste bromsa 
hinner den aldrig stanna 
utan kommer att orsaka en 
svår olycka.  Det är 70 km/h 
som gäller på denna plats.

Det är viktigt att man 

tänker på varandra i trafiken 
och även hjälper varandra. 
Jag tror inte att någon skulle 
uppskatta att bli påkörd bak-
ifrån i denna hastighet. Det 
är också risk för svåra skador.
Håll därför avståndet på ett 
korrekt sätt, tänk på tre-

sekundersregeln. Den som 
följer detta kommer inte att 
få böter för att den hållit för 
kort avstånd.

– Mvh 
Tommy Stiernerlantz,
närpolischef, Ekerö

Svar till en ”Förbrytare i förbifarten
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• 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.
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Vår demokrati måste vårdas och respekteras 
En demokrati kräver många saker för att 
fungera. En granskande opposition är 
en av de saker som är en förutsättning. 
Respekt från majoriteten för att även 
oppositionens ambition är att det ska
fattas beslut som är bra för medbor-
garna, är en annan.

I det stora hela är det naturligtvis så 
att demokratin fungerar i Ekerö.  Jag vill 
trots det ta upp några tillfällen där den 
demokratiska processen har visat upp 
allvarliga brister som jag hoppas vi slip-
per se under den nya mandatperioden.

Hur kan man i kommunstyrelsens 
arbetsutskott, och senare kommun-
fullmäktige, ta ett beslut om att inleda 
en försäljning av Ekerö bostäder med 
ett beslutsunderlag bestående av ett 
A4-papper. Papperet, som presente-
rades först under sammanträdet, hade 
inga andra fakta än att tekniska chefen 
hänvisar till kontakter med mäklare 
som, utan att ha besiktigat fasighets-
beståndet, ger uppgifter som leder 
fram till att tekniska chefen uppskattar 
värdet till minst 750 miljoner kronor. 
Trots oppositionens enträgna begä-
ran om en utredning som skulle visa 
ekonomiska och sociala konsekvenser 
avvisade majoriteten alla försök till en 

allsidig belysning av försäljningen. Att 
den styrande majoriteten dessutom 
avslog en begäran om en lokal folkom-
röstning, trots att mer än 10 procent 
av medborgarna begärde att en folk-
omröstning skulle genomföras, visar, 
enligt min mening på att demokratin 
har brister i Ekerö kommun.

I samband med behandlingen av 
frågan om ansvarsfrihet rekommen-
derade de av kommunfullmäktige 
utsedda revisorerna att inte bevilja 
ansvarsfrihet för byggnadsnämnden. 
Revisorerna som är direkt tillsatta av 
och ansvarar inför kommunfullmäktige 
kördes på oklara grunder över av kom-
munfullmäktige vid sammanträdet 29 
mars 2008. Genom att bortse från, de 
eniga, revisorernas väl underbyggda 
kritik la majoriteten ytterligare ett 
beslut till listan över beslut med demo-
kratiska brister.

För att ge en minoritet i en politisk 
församling möjlighet att få en fråga 
återremitterad för ytterligare beredning 
har lagstiftarna infört så kallad minori-
tetsåterremiss. I lagtexten och förarbe-
ten finns inga uppgifter om vilka kvali-
tetskrav som beredningen ska uppfylla. 
Däremot är det fullt klart att förarbetet 

till lagstiftningen förutsätter bered-
ning och att nytt underlag ska tillföras 
beslutsunderlaget innan det på nytt tas 
upp för beslut. När ledande företrädare 
för majoriteten hävdar att en minori-
tetsåterremiss inte innebär att en fråga 
bör/måste beredas på nytt då ser jag det 
som ett ytterligare tecken på att demo-
kratin i Ekerö har brister.

Inför valet 2010 beslutade jag mig för 
att skaffa mig ett bra underlag för mitt 
eget beslut om vilket parti jag skulle ge 
min röst i kommunalvalet. Jag formule-
rade mina frågor och bad samtliga par-
tier om att få svar på mina frågor. Jag vet 
inte riktigt hur jag ska tolka att opposi-
tionen svarade på mina frågor, men att 
samtliga partier i den styrande majori-
teten, trots att jag vid upprepade tillfäl-
len bad om svaren, inte gav mig någon 
vägledning när jag skulle göra mitt val. 
Nu gjorde jag mitt val trots att jag inte 
fick någon vägledning från majoritets-
partierna. Mitt val föll på Ö-partiet där 
jag nu ansökt om medlemskap.

Med hopp om att demokratin i Ekerö 
ska krya på sig!

– Lars Sandin, Ö-partist

Mona Nilsson på Adelsö har 
försökt att svärta ner mobil-
telefonin under en längre tid, 
och jag har undrat vad som 
drivit henne: teknikfientlig-
het eller rädsla som bygger på 
okunninghet? Men nu förstår 
jag syftet, hon har försökt att 

skrämma upp folk och tänker 
nu slå mynt på detta med sin 
bok! Men hon har missat en 
del väsentligt: Tusentals liv 
räddas varje dag tack vare att 
man med hjälp av mobiltele-
fonerna kan larma ambulans 
och räddningstjänst som 

snabbt är på plats vid olycks-
platserna. Tusentals män-
niskor i tredje världen har fått 
ett bättre liv tack vare mobil-
telefonerna. Småföretagare 
kan, med mobiltelefonen 
kommunisera med större 
närområden och utvidga sina 

affärer.  Fiskare kan ringa till 
olika hamnar och kolla vem 
som betalar mest för fisken 
och så vidare. Faktum är att 
det i dag finns över två miljar-
der mobilanvändare i världen.

– KM Ekerö

Mångfalden har förändrats
Det har hänt något på 
Mälaröarna. Det känns lite 
som om mångfalden har 
minskat, allt ska vara samma. 
En viss variation av kläd-
seln kan vara tillåten men 
bakom finns bara en och 
samma sort. Ibland undrar 
jag om de styrande inte 
vill ha denna mångfald för 
att det är obekvämt. Det är 
mycket enklare att bara ha en 
sort med samma bakgrund. 
Inget görs för att bidra till att 
alternativen flyttar in och 
etablerar sig. Jag som bor 
här tycker om mångfald. Jag 
vill kunna möta olika sorter 
i olika kläder och med olika 
bakgrund . Jag har upptäckt 
att om det finns en sort som 
anses vara ett hot eller som 
skulle kunna ta en plats från 
den egna sorten så placeras 
den undanskymt så att vi 
som bor här inte ska kunna 
se den. Om mångfalden 

försvinner får de styrande 
det ännu enklare att öka 
sin ekonomiska makt. Idag 
ser jag systematiskt att den 
andra sorten alltid redovisas 
som ett dyrare alternativ. 
Den egna sorten presenteras 
alltid som det mest ekono-
miskt fördelaktiga.  Vi har 
en mångkulturell tradition 
och tycker om den variation 
som det ger oss och jag vet 
att mångfald skapar en sund 
konkurrens. I rättvisans 
namn ska dock sägas att 
vissa sorter fortfarande finns 
representerade för att de är 
väl sedda i hela världen. Men 
även denna grupp minskar 
hela tiden och den stora 
risken som ligger i detta är 
att vi aldrig kommer att få se 
nya spännande sorter med 
en annorlunda bakgrund.

– Besviken 

Mobiltelefonins risker

Foto: Kenneth Bengtsson, Ekerö bildbyrå
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Träkvista Bilservice AB

Ring en komplett bilverkstad 08-560 305 63

Plåt  Reparationer  Service 
AC-service  Däck



Är du vår nya

Byggnadsassistent/
Nämndsekreterare

Ref. nr 2010/183

100 % tillsvidareanställning
Mer information om tjänsten 

hittar du på kommunens hemsida 
www.ekero.se

Sista ansökningsdag 2010-11-10

Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Kom gärna till vårt möte söndagen 
den 21 november kl 14.00-17.00. 

Ring Lena Holst 070-582 4132 
eller Stig Marklund 070-672 4141.

Berättarcafé  anordnades i Ekebyhovskyrkan i samband med 
Anhörigas dag den 13 oktober.  Bland annat tog Britta-Lena Rodell med 
den fulsatta salongen på en tidsresa där alla fick möta dockan Lasse 
som följt henne sedan barndomen. 

 
Foto: Lo Bäcklinder

Blomverkstan,   Adelsös nyöppnade café i Sättra, hade fullt när det 
invigdes den 16 oktober. Här kommer Sättra trädgård att bedriva dag-
verksamhet för omsorgstagare och välkomna kafé-, lunch- och bloms-
terkunder sex dagar i veckan. Tre av Blomverkstans eldsjälar är fr v Maud 
Donatello, Willi Lickfeldt och Lene Wallin.  

 Foto: Ove Westerberg
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Höstkonserten  på Ekebyhovs slott den 16 oktober hade sitt ursprung 
i talangkonserten vid slottets 25-årsjubileum. Unga musiker från 
Mälaröarna framförde verk av de stora klassiska mästarna, nu med 
två års ytterligare musikalisk utveckling. En av initiativtagarna Ingeborg 
Klose Åkesson, t h, delade ut gula rosor till talangerna. 

 Foto: Ove Westerberg

Ragnar och Gösta  är en populär duo bland länets äldre medborgare. 
De förärade stipendium från Lions club Färingsö i samband med ett 
bejublat och fullsatt framträdande på Ekgården den 19 oktober. På 
bilden räcker Ellert Karlsson över stipendiet till färingsöborna Gösta 
Lindgren och Ragnar Markusson.

  Foto: Lo Bäcklinder

Veterantraktorplöjning  Lördagen den 16 oktober anordnades, för 
tredje året i rad veterantraktorplöjning av Per Nilsson på Törnby gård. 
Många gamla traktorer visades upp och publiken strömmade till i det 
vackra vädret. Korvgrillning och kaffeservering var ett uppskattat inslag. 

 Foto: Arne Fredriksson

Crossroads  är namnet på Ekerö centrums nya butik där inredningsde-
taljer och kläder samsas i en blandning av stilar. Hantverk och industri-
produktion fyller hyllorna, liksom gammalt och nytt.

 

Foto: Elisabeth Crispin

Bilvinnare   Ekeröbon Karin Lindborg blev först ut att vinna en bil i det 
rikstäckande lotteri som anordnas av Föreningen för barn, unga och 
vuxna med utvecklingsstörning (FUB) i samarbete med ICA. Vinsten 
överlämnades på Ekerö torg den 22 oktober under överinseende av 
förvånade åskådare.

 Foto: Lo Bäcklinder

Potatisprovning  Den årliga provningen av lokalt odlad potatis ägde än 
en gång rum i Adelsö hembygdsgård i mitten av oktober under ledning 
av öns okrönta potatisdrottningen Agneta Collberg. Sorten ”Asterix” 
som odlats av Stenby trädgård fick bästa omdöme av den sakkunniga 
publiken. 

 Foto: Christer Svanberg

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

Öppet: Mån Fre. 06.30-16.00

RENOVERA INNE?
Vi har utrustningen som underlättar!

Skivhiss för 
montering  
av gips i tak.

dammfri 
slipning!



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

Hur många Ekerö-bor 
behövs för att skruva 

ur en glödlampa?
Har du räknat hemma hur många glödlampor  
du har som du kan byta mot energismartare  
lampor? Kanske är det fler än du tror. Vi bad 
eleverna i Skå- och Uppgårdsskolan att räkna 
glödlamporna i sina hem innan de besökte 
Tekniska museets energitema. 122 elever hittade 
2441 glödlampor, i genomsnitt 20 stycken per 
hushåll som kan bytas ut.

För varje glödlampa som du kan byta ut mot en 
lågenergilampa så sparar du minst 200 kr under 
lampans livslängd, inräknat inköpskostnaden och 
den värme som glödlampan ger. Så nu kan du 
räkna ut vad du tjänar på att byta dina lampor. 
De nya energieffektiva lamporna är LED- och låg-
energilampor, välj dem i första hand. Tycker du 
om den gamla stilen av glödlampor så finns det 
olika typer av halogenlampor att välja.

Vill du ha mer information: Ring rådgivarna,  
gå in på energiradgivningen.se, eller hämta en 
broschyr om belysning på kommunens bibliotek. 

www.jarntorget.se

• 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

Barnmöbel. Giraff på hjul 
som både är pall och för-
varing. Lätt att flytta runt, 
vadderad sittyta, förvaring i 
”magen” perfekt till leksaker. 
80 cm lång. 100 kr. Ring 
Marianne 0736-18 22 44.

Batteriladd. motorcykel 100 
kr. Domkraft + pallbockar 
500 kr. Vinterhjul 4 dubb, 
4 odubb. S40,  195 55 15,  
800 kr. 0708-50 85 64.

Dubbelsäng i ek med gavlar, 
Hästens madrasser samt 
sängbord 8 000:-. Keybord 
Yamaha 1 000:-. Spegel + 
hallbyrå 500:-. Tel. 0739-14 
01 05.

KÖPES

Vinylskivor LP och EP köpes.
Jag köper gärna dina vinyl-

skivor. Rock, Progg, Jazz, 
Hårdrock, Reggae, Punk 
mm. Jörgen  073-808 12  28 
eller jugge@bahnhof.se

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. 

SÖKES

Nytt hem sökes. Esther är 
en vacker smart hund som 
behöver en stark och tydlig 
ledare. Perfekt sällskaps-/
vakthund. Labrador och 

8-del Rottweiler,  Född -06. 
Utb: sökning, spårning, 
lydnad. 070-203 94 93, 
jsu@spray.se

Erfaren städhjälp önskas  
1 gång i veckan till hus i Fä-
rentuna. Tel 070-736 47 38.

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

TACK

Ett hjärtligt tack till de per-
soner som hjälpte mig när 
jag ramlade utanför Ekerö 
centrum den 4 oktober. 
Även tack till de tre brand-
män som följde mig till 
vårdcentralen. Tack vare er 
så fick jag snabb behandling 
på vårdcentralen och är nu 
på fötter igen. G.A

Tack till den äldre man som 
sprang efter  min son när 
denne tappat sin sl-kort på 
bussen till Brommaplan den 
16 oktober. Du besparade 
vår familj både möda och 
pengar. Larssons



SEGLING | I slutet av 
september hade  Ekerö 
båtklubb årets klubbmäs-
terskap. 

Dels gjordes det upp om 
SRS-titeln (handikappsys-
tem, tidigare ”LYS”) och om 
en KM- titel i Sveriges största 
kappseglingsklass, 606.

I KM SRS seglas en dis-
tansbana och alla typer av 
segelbåtar kan delta. Resul-
tatberäkning sker med hjälp 

av ett handikapptal som varje 
båttyp har tilldelats.
Seglingen skulle traditions-
enligt gå ute på Björkfjärden. 
Då det inte var någon vind 
alls fick tävlingen skjutas upp 
ett par veckor och seglades nu 
istället närmare hemmaham-
nen vid Fantholmen. 

Det blev en blåsig dag som 
satte besättningarna på prov 
med mycket jobb med se-
gelsättningar och manövrar.  
Vinnare och därmed klubb-

mästare blev till slut team 
Björnsjö/Blixt i en 606, följ-
da av Bosse Allert med besätt-
ning.
KM för 606 är  för båtmodel-
len 606. Det är en  konstruk-
tion från  1969, av kände kon-
strukturen Pelle Pettesson. 

– 606:an är en mycket po-
pulär kappseglings klass, 
vilken på senare år vuxit sig 
stark i Ekerö båtklubb och 
till KM:et var vi åtta båtar 
från hemmaklubben på start-

linjen, plus ytterligare fyra 
gästande båtar, berättar Jan 
Björnsjö från Ekerö båtklubb.

KM:et seglas på en kryss-
länsbana mellan utlagda bo-
jar. Ett race tar knappa tim-
men och under en dag seglas 
det fyra race. Delresultaten 
räknas ihop och vinnare kan 
koras. Även här var det Mår-
ten Blixt, denna gång i par 
med Göran Thingvall, som 
seglade snabbast och vann 
KM-titeln. På andra plats 

kom Karin Hedén som bor 
på Ekerö, men har inte sina 
seglarrötter här och tävlar för 
Stockholms 606 klubb. På 
tredje plats kom nästa båt från 

hemmaklubben, med Patrik 
Karlsson vid rodret.

                         

                         JAN BJÖRNSJÖ

Årets upplaga av Ekerö båtklubbs klubbmästerskap seglades nära hemmahamnen
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FOTBOLL | Ekerö hade allt i 
sina egna händer inför den 
sista kvalmatchen till divi-
sion 3. En vinst hemma mot 
Brandbergen hade säkrat 
kontraktet, men nervosite-
ten satte käppar i hjulen för 
kvalfesten. 

Brandbergen kontrollerade 
matchen i den första halvle-
ken och skulle med lite bättre 
skärpa gjort fler mål. Men i 
halvtid var ställningen 1-1 ef-
ter att Jimmy Suhr kvitterat 
Brandbergens ledning. Paral-
lellt med matchen spelades 
Mälarhöjden-IK Viljan. Vid 
slutsignalen hade Mälarhöj-
den tappat ett 3-1 övertag och 
dessutom missat en straff på 

övertid vilket skulle gett dem 
segern och en plats i division 
3. Nu slutade det oavgjort vil-
ket innebar att just oavgjort 
skulle räcka till avancemang 
för Ekerö.

Men Brandbergen gjorde 
det avgörande 2-1- målet i 
den 87 minuten vilket inne-
bar att de spelar i division 3 
nästa säsong.

 Ett hjärtskärande avslut 
på säsongen som alltså bara 
var minuter ifrån eufori och 
glädje. Ekerö får ta nya tag 
och försöka på nytt nästa sä-
song.      

              
   

                 ANDREAS EKELING

Kvalmatchen till division 3 KORT OM SPORT

BORDTENNIS | För för-
sta gången på många år har 
Ekerö IKs pingissektion ett 
A-lag i seriespel. Efter en 
nytändning i klubben med 
många nya ungdomar i trä-
ning har man nu ett lag i divi-
son 7 norra. Första matchen 
var hemmamatch i Närlun-
daskolans gymnastiksal mot 
Rotebro BTK och EIK brilje-
rade och vann med 8-0.

SIMNING | David Holm Rei-
se, Ekerö, segrade i Ungdom 
Grand Prix i Eriksdalshallen 
på 100 meter fjäril på tiden 
1.13.92. Det var nytt per-
sonligt rekord med nästan 
3 sekunder. Även på 200 m 
medley blev det medalj. På ti-
den 2.46.35  tog David Holm 
Reise brons.                                   

LÄGET!   26 OKTOBER

DET HÄNDER TILL DEN 21 NOVEMBER

HANDBOLL | Damer div 4B: 21 november kl17:45 Tappströms Bollhall: Skå IK - Sportsgear DHK Herrar div 4 ösv: 14 november kl 16:15 Tappströms Bollhall: Skå IK - Harrington Team 
INNEBANDY | Damer div 3 norra: 6 november kl 11 Tappströmsskolan: Ekerö IK-AIK IBF  Herrar div 4 västra: 6 november kl 12:30 Tappströmsskolan: Skå IK-Midsommarkransen  Herrar div 5B: 13 november kl 16:30 
Tappströmsskolan: Ekerö IK-IK Economus 6 november kl 14 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Mariebergs SK 
ISHOCKEY | Herrar div 2 södra: 5 november kl 19 Allhallen: Mälarö HF  -  Åkers IF  12 november kl 19:30 Vikingahallen: Mälarö HF  -  MB Hockey  19 november kl 19 Allhallen: Mälarö HF  -  FOC Farsta

Det blev rejäl  kamp och full bollfokus när väl ekerönerverna släppte i andra halvlek. Men trots täta målchan-
ser för EIK gick gästande Brandbergen segrande ur kvalstriden till division 3.                                      Foto: Ove Westerberg

HANDBOLL
Damer div 4 B

Skå 5 5 0 0 159-95 10 64
Bajen 5 5 0 0 125-88 10 37
Årsta 5 4 0 1 136-73 8 63
Spifen 5 4 0 1 129-103 8 26
HUFF 5 3 0 2 97-84 6 13
Tellus 5 3 0 2 94-101 6 -7
Sport 5 2 0 3 82-83 4 -1
Tyresö 5 2 0 3 90-96 4 -6
Älta IF 5 1 0 4 86- 119 2 -33
BK Sol 5 1 0 4 10-137 2 -37

HANDBOLL
Herrar div 4 ö

Söder 5 4 0 1 140-116 8 24
Harrin 5 3 1 1 152-127 7 25
Skå IK 4 3 0 1 102-87 6 15
Sparta 4 3 0 1 125-116 6 9
Sannad 5 2 1 2 131-122 5 9
VänAIK 5 2 1 2 127-124 5 3
Arame 4 2 1 1 108-106 5 2
Sorun 5 2 0 3 132- 132 4 0
Stubb 4 1 0 3 94- 119 2 -25
Liding 5 1 0 4 114-144 2 -30

INNEBANDY
Damer div 3 norra

Järfälla 4 3 1 0 19-7 10 
Kungsäng 3 3 0 0 16-3 9 
Vallentuna 4 3 0 1 19-10 9 
AIK 4 3 0 1 18-9 9 
Bollstanäs 5 2 1 2 11-12 7 
Västerort 5 1 0 4 14-23 3 
Töjnan 4 1 0 3 10-21 3 
Ekerö 4 0 0 4 9-30 0 

INNEBANDY
Herrar div 4 västra

Örby IS 4 3 1 0 29-17 10 
Stockholm 4 2 2 0 21-12 8 
Skå IK 4 2 2 0 2-17 8 
Vällingby 4 2 0 2 23-17 6 
Äng/Sätra 3 1 1 1 12-12 4 
Mid.krans 3 1 0 2 16-16 3 
Orm.Skäl 3 1 0 2 12-21 3 
Sälklubb 3 0 1 2 15-21 1 
StockWest 4 0 1 3 14-32 1 

INNEBANDY
Herrar div 5B

Hässelby 5 5 0 0 41-16 15 
Ekerö 6 3 1 2 34-31 10 
Mälarö 4 3 0 1 21-20 9 
Loko 5 2 1 2 29-24 7 
Marieb 4 2 1 1 25-20 7 
Ulvsunda 2 1 1 0 16-13 4 
Sundby 4 1 1 2 20-25 4 
EricKista 4 1 1 2 18-25 4 
Ängb 4 1 0 3 27-30 3 
Econo 6 0 0 6 30-57 0

ISHOCKEY
Herrar div 2 södra

Åkers 6 5 0 1 39:28 (11) 10
Haninge 7 4 2 1 30:21 (9) 10
Värmdö 5 3 2 0 23:13 (10) 8
Trångs 6 3 2 1 26:20 (6) 8
Farsta 5 2 1 2 19:19 (0) 5
Mälarö 6 1 2 3 27:28 (-1) 4
MB 6 2 0 4 28:43 (-15) 4
Lidingö 6 1 1 4 27:28 (-1) 3
Linden 7 0 2 5 22:41 (-19) 2



FINANSIERA BILEN 
TILL LÅGA RÄNTAN3,65%
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 6,9 l/100 km, CO2 från 159 g/km. Miljöklass EU5.
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

ŠkodaSuperb Combi Elegance fr. 239.500:-

BUSINESSPAKET 7.900:-

•  Multifunktionsratt för 

stereo & telefon

• Parkeringsassistans

• Sunset (tonade rutor)

• CD Bolero med cd-växlare

(Värde 13.500:-)

Kampanjerbjudanden!

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,5 l/100 km, CO2 från 128 g/km. Miljöklass EU5.

ŠkodaFabia Elegance fr. 128.500:-
Bränsleförbrukning blandad körning från 6,6 l/100 km, CO2 från 154 g/km. Miljöklass EU5.

ŠkodaOctavia Ambiente fr. 161.500:-

PLUSPAKET  
3.300:-

•  Climattronic ACC
•  Parkeringssensor bak 
• Kurvdimljus

(Värde 6.400:-)

Kombitillägg 3.900:-

AMBIENTEPAKET  
4.400:-

•  Metallic

• Elhissar bak

• Parkeringssensor bak

• 8 högtalare

• Farthållare

(Värde 15.100:-)

Kombitillägg 6.500:-

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Auktoriserad  
serviceverkstad för

Ackrediterad att  
”släcka besiktningstvåor”
Certifierad för service och  
reparation på aircondition

Din bildelspecialist  
och hydraulik leverantör  

i Spånga
 

 
 

Vi tillverkar godkänd  
metallomspunnen bromsslang. 

– Finns i olika färger!
 

BOHAB
MASKINKOMPONENTER AB

STORMBYVÄGEN 7, 163 55 Spånga

08-760 28 75

Slangjour!

Dygnet runt!

Ring

0703-70 08 57

Dubbat eller dubbfritt?
Vi hjälper dig att välja rätt!

DELA UPP BETALNINGEN PÅ 4 MÅNADER. INGEN RÄNTA, INGA AVGIFTER.

Brett 

sortiment av 

kvalitetsdäck 

och fälgar i alla 

prislägen!

Hyundai IX 35 finns för  
provkörning 1-5 november!

Ekerö Bilteknik
Tel: 08-560 246 16
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www.malaro.com

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

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

Däckspecialisten!
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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 

Ett stort 
grattis till 
Amanda 
Glimster på 
13-årsda-
gen den 2 
november!
Kramar från 
mormor och 
morfar.

Ett stort 
grattis till 
Vendela 
Glimster 
på 8-årsda-
gen den 8 
november!
Kramar från 
mormor och 
morfar.

Välkommen 
vår älskade 
lilla Elvira 
Theresia, 
född den 
1 augusti 
2010 på 
SÖS. Pia 
och Tony 
Gunmar.

 nyheter
MÄLARÖARNAS

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

• Familjeannonsera GRATIS!  
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt  
   eventuellt jpgbild
• Publicering sker i turordning och i mån av 
   utrymme
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före 
   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

• Bernt Torgny Erling         
Eriksson, Ekerö, 
avled den 8 oktober 
i en ålder av 63 år.

• Sture Thomas 
Öhrström, Ekerö, 
avled den 16 oktober 
i en ålder av 68 år.

• Ove Setterlund, 
Ekerö, avled den 
12 oktober 
i en ålder av 66 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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Den 18 september 2010 
vigde vi oss i 

Stockholms stadshus. 
Kent och Elisabeth 

Krahner

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

www.mkc-tech.se   072-25 38 006  info@mkc-tech.se

ANETTES KLIPPSTUGA 
Efter 33 år går jag nu i pension.

Den 1 december överlåter jag salongen 
med glädje till frisör Susann Fredriksson 

och önskar henne lycka till.

Anette Westerberg 

L A R S  A R K I T E K T U R
arkitektur / bygglov / inredning offentligt och privat
Lars Henriksson (arkitekt SIR/MSA) 0708-767 991
info@larsarkitektur.se                        www.larsarkitektur.se

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
tisdag den 23 november och startar 
kl.14.00  med anledning av ärendet om  
budget för 2011. 
 
Varmt välkommen!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 

Helen Jonsson och 
Kent Wiberg gifte sig 

i Ekerö kyrka
den 11 september. 

Döttrarna Amanda och 
Frida var brudnäbbar.

Nu heter vi alla Wiberg!

  EXTRAJOBB DAGTID!

  www.tulpankungen.se

Vi söker dig som vill jobba några veckor i vårt glada 
gäng, i närheten av Tappström. Vi behöver din hjälp 
inför julen med plantering, lagerarbete, transporter 
och administration. Du kan jobba hela perioden 
vecka 47-51, eller de dagar som passar dig.
 
Skriv till info@tulpankungen.se eller ring oss på 
08-744 06 00 för mer info.

Har datorn 
blivit slö?

Brandvägg, 
vad är det?

Datorhjälp
hemma



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
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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
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

Nu kan Ni även göra 
förbeställningar via nätet!

Gå in på vår hemsida www.ekerotaxi.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

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!

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  

   

TESTLEKTION
Nu endast 500:-
        (ordinarie pris 860 kronor) 

Vill du finslipa inför uppkörningen? Kanske 
prova på oss som trafikskola? Eller bara få en 
liten knuff i rätt riktning? Ring då och boka 
din 80 minuter långa testlektion på telefon-
nummer 08-560 302 01. Körlektionstider finns 
från 08.00 på morgonen till 18.40 på kvällen 
och din privata handledare är varmt välkom-
men att följa med i övningsbilen. 

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

I början av perioden skedde ett stort an-
tal bilinbrott på Kärsön och vid Drott-
ningholm. Likaså förekom flera bilin-
brott i Väsby under samma period.

11 OKTOBER | En personbil kör in i ett 
hus på Ekuddsvägen, Ekerö och föraren 
får föras till sjukhus.

en skorsten. Räddningstjänsten lyckas 
kontrollera branden.

om rök i en villa på Gällstaö. Vid fram-
komst konstateras en glödbrand i en 
väggpanel. Branden släcks.

-
munhuset i Tappström.
  
13 OKTOBER | En cyklist blir påkörd av 
en bil vid Nyckelby. En person förs till 
sjukhus.

kvinna som påstår sig vara nyinflyttad 
granne tar sig in hos en äldre person och 
stjäl föremål. Redan kvällen innan har 
en liknande händelse ägt rum, men då 
har inte kvinnan fått komma in.

Tappströmsvägen och får följa med till 

angående ungdomar som springer runt i 

trädgårdarna och för oväsen samt bultar 
på dörrarna. 

14 OKTOBER | En vindsurfare som fast-
nat ute på Lövstafjärden får hjälp av po-
lis med att ta sig iland.

15 OKTOBER | 
får in ett larm om en brand i en pappers-
korg på Ekebyhovs förskola, Ekerö. 

-
kvista.

grupp ungdomar eldar och har fest på 
Ekebyhovs förskola. Ungdomarna hin-
ner dock försvinna innan patrullen 
kommer dit.

16 OKTOBER | 

17 OKTOBER | -
hamra.

-
brott.

-
dar i Träkvista och flera personer larmar 
polisen.

18 OKTOBER | På Munsö blir en buss-
chaufför misshandlad av en passage-
rare som försvinner från platsen efteråt. 
Händelsen har dock filmats.

19 OKTOBER | Ekerö närpolis assisterar 
vid en filminspelning i Lindö tunnel.

-
ren avviker från platsen.

vid Drottningholm.

22 OKTOBER | En arbetsplatsolycka 
sker i Nyckelby när en person faller ner 
ur ett träd.

bil åker ner i diket.

24 OKTOBER | Ett stulet släp påträffas i 
Bergvik. Ägaren kontaktas och hämtar 
sitt släp.

38  larmet går | 

Vindsurfare på drift får hjälp

HÅLL AVSTÅND NÄR HALKAN SLÅR TILL

Ekerö närpolis har utfört ett stort antal trafikkontroller under den senaste tiden i 
samband med den första  halkan, både utanför kommunens skolor och på andra 
platser. Vid dessa kontroller tittar de bland annat på hastigheten och avståndet 
till framförvarande bil.

– Det innebär väldigt stora kostnader för samhället med de wiplashskador 
som ofta blir följden när någon blir påkörd bakifrån. Jag tror inte att bilisterna 
tänker på att utan dubbdäck har man en stoppsträcka som motsvarar tre långa 
ledbussar om man kör i 50 kilometer i timmen. 

FRÅGA POLISEN 

Fråga:  Jag bor med min familj på Färingsö där gårdarna lig-
ger tätt. Nu har en av våra grannar förbjudit våra barn att gå 
genom sin skog när de ska till sina vänner. Har han verkligen 
rätt till det?

Svar: Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla oss 
att ta del av vår natur. Det man ska tänka på är att man inte 
får skada naturen eller störa djur eller andra. Man får inte 
passera över en gårdsplan eller privat tomt. Tomt är området 
närmast boningshuset och vid fri insyn måste man hålla sig 
på ett rejält avstånd. Man får inte heller hindra markägarens 
verksamhet. Några andra saker man ska beakta är att inga 

motorfordon får användas i terrängen och all nedskräpning 
är förbjuden. Man får däremot plocka vilda bär, blommor och 
svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken.

Med andra ord får dina barn gå igenom skogen såvida de 
följer ovan nämnda regler.

Ta tillvara på möjligheten att använda vår natur, men värna 
om att ni gör rätt för er.
                                      TOMMY STIERNERLANTZ, närpolischef

Har du en fråga med lokal anknytning som du vill ställa till 
polisen? Skicka den till fraga@malaroarnasnyheter.se

PÅ G 

FORTS FRÅN SIDAN 2

Film
”Fish tank”, regi: Andrea Ar-
nold, Engl. 2008. Medlems-
kort i Filmstudion berättigar 
till inträde till höstens samt-
liga filmer. Enstaka biljetter 
får ej säljas. 18 november 

kl 19.30-21.45, Ekerö bio, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Ekebyhovs slott
20 november kl 12.30: Jes-
sica och Linnéa sjunger. Kl: 
14: Jazzgruppen Always. 
21 november kl 14: Hallsta 
bykapell från Adelsö – 
swingmusik, ballader med 
mera. Kaféansvarig: Skå IK 

flickor 95, fotboll. Kl 12-16, 
Ekebyhovs slott. 

Bytesmarknad
Bytesmarknad arrangeras 
av Friluftsfrämjandet i sam-
arbete med Mälaröarnas 
alpina skidklubb. Alla sorter 
av vintersportutrustning 
som är i användbart skick 
tas emot. Kl 9-10: inlämning 

av utrustning. Kl 10.15-12: 
försäljning. 21 november, 
Tappströmsskolan.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:

 2 veckor  före utgivning)



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 1 975 000 kr/bud. AVGIFT 3 706 kr/månad. I månadsavgiften ingår vatten, kabel-TV, förråd och garage. Björkuddsvägen 52 B.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ BJÖRKUDDEN 3 rok, 78,3 kvm

Fint gavelradhus Centralt läge och nära till allt Öppen planlösning Härligt lummig tomt
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PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 2 658 kr/månad inkl värme, sophämtning, parkeringsplats, förråd mm
Vallviksvägen 13. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 2-3 rok, 61 kvm

Bra förening Låga driftskostnader Ljus o fräsch Egen altan
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PRIS 1 750 000 kr/bud. AVGIFT 3 400 kr/månad inkl värme, sophämtning, parkeringsplats, tvättstuga, förråd mm
Vallviksvägen 13. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 3 rok, 78 kvm

Bra förening Villakänsla Nyrenoverad Egen altan Ljus o fräsch

S
M
S
:A

9
5
1
4
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

Bra BRF Öppen spis Nyrenoverat Ljus o fräsch Villakänsla
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Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Martin Larsson, Linn Lagerqvist,

Elizabeth Kumlin, Christer Eriksson, Susa
nne Eriksson

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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TOMT 1 083 kvm. Ekeby Gårds Väg 13.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ TROXHAMMAR 8 rok, ca 240 kvm

Byggt sent 1800-tal Många fina originaldetaljer bevarade Eftertraktat läge intill Troxhammar GK Visst renoveringsbehov
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PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT 111 kvm. Gällsta Bygränd 6. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 08-564 109 47.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 129 kvm

Modernt och stilfullt! Bra läge i området! Barnvänligt!
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Fler visningar:
EKERÖ SKÄRVIK 7 rok
194 KVM PRIS 5 275 000 KR/BUD
BÄNKVÄGEN 1
SMSKOD 17856

EKERÖ HELGÖ 2 rok
54 KVM PRIS 2 600 000 KR/BUD
FREJAS VÄG 6
SMSKOD 18576

EKERÖ HUMMELVRETEN
5 rok
130 KVM PRIS 2 675 000 KR/BUD
KASTARGRÄND 31
SMSKOD 16369

EKERÖ LUNDHAGEN
5 rok
125 KVM PRIS 4 175 000 KR/BUD
LUNDHAGSVÄGEN 13
SMSKOD 17456

FÄRINGSÖ STENHAMRA
Tomt
910 KVM PRIS 1 195 000 KR/BUD
PALETTVÄGEN 14 A
SMSKOD 88923

FÄRINGSÖ MÖRBY Tomt
1 504 KVM PRIS 1 495 000 KR/BUD
ÅRSTIDSVÄGEN 5
SMSKOD 12862

Vill du se mer?
All information om
våra bostäder hittar du
på www.svenskfast.se

Christer Eriksson

Jag har arbetat som mäklare på

Mälaröarna i  år. Numera är jag

även en stolt Ekeröbo med sambo

och två barn. Mitt mål är att jag

ska kunna hjälpa dig på bästa sätt

så att du får så bra förtroende för

mig att du kan rekommendera mig

för dina vänner och bekanta.

Välkommen att kontakta mig på

-  .

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