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Motstånd
till Lindöalternativ
I ett brev till Trafikverket skriver kommunen att
de motsätter sig att trafikplatsen till Förbifart
Stockholm placeras vid Lindö. En av anledningarna är att Ekerö centrum kan komma att byggas ut mot Västeräng. | 6

RÄDDAS ELLER SKROTAS?
De norrmän som vill rädda Seaside från en upphuggning kämpar nu mot klockan. De måste få till ett köp
av båten före den 26 november. | 12

’’

” En tunnel förbi slottet blir nödvändig då
vår regering uppger att de för all framtid
skyddar Drottningholm mot ekonomiska
intressen” | 30 tyck

FARLIGT KONSTGRÄS
Träkvistavallen har den konstgräsfyllning som Kemikalieinspektionen avråder från. Kommunens övriga
fotbollplaner har dock ett miljövänligare alternativ. | 10

KVINNOKAMP I BOKFORM
Den kvinnorörelse som var stark på Mälaröarna under sjuttiotalet finns nu att läsa om i den nyutkomna
boken: Tusen systrar ställde krav. | 18

BYGGPLANER
En rad olika exploateringsplaner är på gång i kommunen. Mälaröarnas Nyheter har tittat närmare på
tidsplanen för ett par områden. | 14

INBYGGD FUKTSKADA

SILVERMEDALJ

Redan 2007 visade en utredning att Gräsåkers förskola hade omfattande fuktskador. En renovering gjordes
men fukten byggdes in bakom en ny fasad.| 4
Foto: Ewa Linnros

Ekeröbon Niclas Butén tog silvermedalj vid officiella
europamästerskapen i truppgymnastik i Malmö. | 34

www.statoil.se

BILTVÄTT
Sänk Dina elkostnader
Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

Ring för ett avtalsförslag till vår marknadsavdelning
på tel 560 383 00.

Bygdens elleverantör i 9 decennier

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

Lyssna på vår radioreklam
på erb.se
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Måleri av Christian Poignant
och Johan Petterson. 20-28
november kl 12-16, Ekebyhovs slottsgalleri.
Fotoutställning
”Photographers giving
back”, en internationell
fototävling som arbetar för
att stärka journalisters roll
på fältet. 23 november-1
december, samma öppettider som biblioteket i Ekerö
centrum. Galleri Utkiken,
kulturhuset, Ekerö C.
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Galleri Utkiken
”Vad döljer sig i mörkret”,
ljusutställing av ljusdesigner
Tobias Hallgren. Till och med
27 november, Galleri Utkiken, biblioteket, Ekerö C.
LADY 1016 BLEK SAND

LADY 4629 SKUGGBLÅ

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan avvika
från originalkulörerna.

 

    

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

2 för 1 + Solskydd!

Konstvinden
Konst av Lotta Johnzon,
silversmide och olja/akryl,
Charlotta Lindvall, Anna
Eriksson, Lilian Ohlsson,
olja/akryl/akvarell, Helen
Karlsson, gipsdesign och
olja/blandteknik. 4 december: glögg och pepparkakor,
kl 11-15. Lördagsöppet fram
till den 11 december.Konstvinden, Träkvista torg.
Utställning
Mona Wikborg ställer ut
oljor och blyerts fram till och
med 15 december på tandläkarmottagningen Profydent.
Måndag till torsdag kl 8-17,

Ekebyhovsvägen 1 (vid
brandstationen).

EVENEMANG

Föredrag
Ekeröbon Catharina
Grünbaum berättar om
konstnären som skapat Emil
i Lönneberga och dagsversskribenten Alf Henriksson.
23 november kl 19-21, biblioteket i Ekerö C.
Julbasar
Förskole- och grundskoleklasserna på Ekebyhovskolan har basar med
vernissage, försäljning
av egna hantverk, loppis,
ansiktsmålning, lotteri med
mera. Intäkterna går till
välgörenhet. 25 november kl
16, Ekebyhovskolan.
Teater
Teater Tummeliten ger ”Petter och hans fyra getter”.
Dramalek och dockteater
utifrån sagan av Einar Norelius. För barn 3-6 år. Biljetter
50 kr från 8 november på
biblioteket i Ekerö centrum.
27 november kl 12-15, Erskinesalen, Ekerö C.
Ekebyhovs slott
27 november kl 14: Lasse
Törnqvist Sweet Jazz Trio.
Kaféansvarig: Färingsö
sjöscoutkår och Handikappseglarklubben Vindens
vänner. 29 november kl 14:
”Kungsleden, en 40-milavandring genom fjällkjedjan”.

Gäller t.o.m. 31/12 -10.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi ﬁrar 10 år med
synundersökning
för 10 kr!!!
(Ord.pris 290:- ). Gäller t.o.m. 31/12 -10
och kan ej kombineras med 2för1-erbjudandet.
Medtages recept debiteras full synundersökning

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!

Med kvalitetsglas från

Gudstjänst
Barnkören sjunger under
ledning av Helena Hansson och Marie Björnvad.
Kristina Kaufeldt spelar flöjt.
Präst: Jonas Gräslund. 28
november kl 10-11, Ekebyhovskyrkan.
Adventsgudstjänster
Första advent är det
högtidliga gudstjänster.
Kyrkokörerna medverkar. 8
november kl 11-12.15, Ekerö,
Lovö och Munsö kyrkor.
Gudstjänst – Julbasar
Präst: Svän Fogelqvist, Ad
Mundi sjunger och Thomas
Nordqvisth spelar trumpet
under ledning av Carina
Einarson. 28 november kl
15-17, Adelsö hembygdsgård.
Gudstjänst med ljuståg
Lovö barnkör har sitt traditionsenliga ljuståg på första
advent tillsammans med Ulrica Björkman, flöjt, Thomas
Erlandsson, bas, Leif Asp,
orgel under ledning av Ylva
Karlström. Präst: Elin Rundh
Dapo. 28 november kl 16-17,
Drottningholms slottskyrka.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

FORTS PÅ SIDAN 38

Specialvisning!

Succén
fortsätter!

för

Arthur Lindroth visar bilder
och berättar. Kaféansvarig:
Färingsö sjöscoutkår.

JUST NU!

Lördagen den
27 november
möter du
modeexperten
Roger från
Skaga!
Mingla med
oss mellan
kl 11-15

Hos oss får alla råd att se!

Ta även
del av våra
kampanjer
för dagen.
Varmt
välkomna!

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

Kaffet
är alltid på!

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

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

B Ekerö Drottningholm

B Ekerö Sommarstad
Utgångspris 3 950 000:7 rok, varav 5-6 sovrum
Boyta 200 kvm, biyta 15 kvm
Tomt 1 201 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1958, 1970
Adress: Hammarvägen 3
Söndag 28/11, ring för tid
Sms:a: FB 1071-2522 till 72456
för beskrivning
Ett hus för den stora familjen!
Med 6 sovrum, trevliga sällskapsutrymmen och goda förutsättningar att bli drömhuset!
Genomgående renoveringar har
skett löpande från 2002. V-rum
med öppen spis o utgång till
altan i söder. Sjöutsikt från
övervåningen
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2522.

B Ekerö Väsby
Utgångspris 2 475 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 125 kvm
Tomt 166 kvm
Byggt 1969
Adress: Linvägen 10
Söndag 28/11, ring för tid
Sms:a: FB 1071-2406 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 5 250 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 152 kvm, biyta 8 kvm
Tomt 873 kvm trädgårdstomt

Bästa läget i Väsby! Här bor
man med altan i väster o trädgård mot allmänning! Invändigt
är huset i genomgående gott
skick med bla renoverat
badrum och tvättstuga. Delvis
renoverat kök 2005. Övre plan
med 3-4 sovrum och renoverade ytskikt. Garage.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2406.

Adress: Lovö Prästgård 8
Visas sön 21/11 12.30-13.30
och mån 22/11 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2476 till 72456 för beskrivning

Lantlig idyll och ändå så nära stan! Vackert belägen och med en underbar utsikt över ängar och hagar
ligger denna trevliga enplansvilla i mycket gott skick. Byggd 1993. Stort trivsamt lantkök och generösa
sällskapsutrymmen med mysig kakelugn. Två insynsskyddade altaner med sol från morgon till kväll.
Nära till buss, skola, dagis, bad och golfbana. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2476.

B Ekerö Munsö

B 3:a Ekerö Björkudden
Utgångspris 2 095 000:Boyta 112 kvm, biyta 70 kvm
Tomt 1 080 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1955
Adress: Ekebyvägen 71
Visas sön 28/11 11.30-12.30
och mån 29/11 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2272 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 2 195 000:Boyta 78,3 kvm, biyta 4 kvm
Avgift 3.706:-/mån inkl vatten/
kabelTV/sophämtning/garage
Adress: Björkuddsvägen 22A
Sms:a: FB 1071-2413 till 72456
för beskrivning
Här finner du ett lättskött,
renoverat, ljust 1-plans
bostadsrättsradhus med eftersökt gavelläge och med en
öppen trevlig planlösning. Ett av
områdets största tomt med
häckar, gräsytor och buskar.
Stor uteplats mot den lummiga
trädgården. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2413.

Äntligen! Med vidsträckt utsikt
finner du denna pärla med visst
moderniseringsbehov. Äldre
hus, med massor av charm och
biytor. Stort hus med möjligheter. Här finner du det som
kallas lantligt boende fast du
har gångavstånd till buss. Missa
inte! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2272.

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

• e-kort och Verified by Visa
• Kort och kredit
• Mobilbanken
• Snabbsaldo till mobilen

• Värdepapperstjänst Bas
• Nyhetsbrev
Läs mer på swedbank.se/
nyckelkund

ån
39 kr./pm
ris
ord
ån
50 kr/m
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Mögelskada byggdes in
GRÄSÅKER | Gräsåkers förskola fick evakueras i somras då fukt- och mögelskador upptäcktes. Dessa skador påträffades dock redan
2007. De åtgärder man tog
då var bland annat att byta
ventilation och sätta på en
ny fasad. Innanför denna
fanns dock fortfarande de
mögelangripna delarna.
2007 besiktigades Gräsåkers
förskola. Ett saneringsföretag ﬁck i uppdrag att göra en
utredning. Man fann fuktoch mögelskador och konstaterade att en omfattande
renovering måste göras.
Bland annat dömdes hela syllen, det vill säga den balk som
ﬁnns i fastigheten, helt ut.
– Skadorna var mycket
omfattande. Vi hade därför
först ett möte med kommunen för att diskutera innan
vi skrev ett åtgärdsförslag.
Problemet var att efter det
mötet hörde vi ingenting.
Vi förmodade att de tagit in
någon annan för att ﬁxa det
som behövdes, berättar Lerry
Storm från saneringsföretaget som gjorde utredningen.
Tekniska kontorets chef,
Ann Wahlgren, låter meddela via kommunens informationschef Johan Elver att
hon inte känner till någon

grundlig utredning första
gången. Vi tittade nu på vad
de hade gjort och kunde konstatera att de inte har bytt
det de skulle. Kommunen
har bara slängt på en ny fasad
på utsidan som ser jätteﬁn
ut. Men det man gjort är en
åtgärd som gör att det blivit
värre. Man bygger in mögel
så att det som tidigare ventilerats utåt nu går inåt, säger
Lerry Storm.

muntlig redogörelse från
saneringsföretaget och förstår inte var den uppgiften
kommer ifrån. Hon tänker
inte lämna frågan utan kommer att kalla in saneringsföretaget för ett möte.
– Sedan har vi pratat med
personal på tekniska kontoret och det är ingen som har
fått redogörelsen. Däremot
har man fått den rapporten
de framställde 2007 som
sedan också skickades till föräldrarna, säger Johan Elver.
En renovering gjordes 2007
och under renoveringstiden
som varade drygt sex månader, ﬂyttades barnen ut och
in på olika avdelningar och
baracker.
Problemen försvann dock
inte.
Personal har delvis känt av
trötthet och i vissa fall har
föräldrar upplevt att barnen
blivit mer infektionskänsliga
och haft rinnande ögon. Men
det var framförallt lukten
man reagerade på.
– Byggnaden mår inte bra.
Ända sedan i somras har
man tagit en mängd olika
prover. Syll, sockel, golv, tak
och ventilation har genomgåtts. Rapporten visar på att
det ﬁnns omfattande skador,
berättar Annie Karlsson som

Gudstjänster
Färingsö församling 22 november - 5 december

Söndag 28 november
Färentuna kyrka kl. 11
Adventsgudstjänst
Första söndagen i advent
Kiki Svee
Färingsö Kyrkokör
Kyrkkaffe och lotteri arrangerat av
Arbetsgruppen i Färentuna
Sånga kyrka kl 13
Adventsgudstjänst
Första söndagen i advent
Kiki Svee
Färingsö Kyrkokör

Gräsåkers förskola är evakuerad i väntan på att renoveras. Fuktskador
som upptäcktes redan 2007 åtgärdades inte. Vid renoveringen byggdes
istället skadan in bakom en ny fasad.
Foto: Ewa Linnros

är förskolechef på Gräsåkers
förskola.
I våras kopplades saneringsföretaget in och Lerry
Storm var åter på plats. Han

kunde konstatera att man
inte har utfört de åtgärder
som muntligen hade lämnats
efter undersökningen 2007.
– Vi hade gjort en väldigt

Varför renoveringen utfördes på det viset är oklart på
tekniska kontoret.
– Det är fortfarande en
fråga som vi inte har fått svar
på. Så vitt jag själv och även
Ann Wahlgren kommer ihåg
från den här tiden ﬁck vi
svaret att man hade åtgärdat
de fel som man hade hittat,
säger Johan Elver.
Bland annat utdömdes
hela syllen. Vid utredningen
i somras fann man att den
inte var utbytt.
– Enligt uppgift från den
tiden så skulle den ha bytts
ut, men uppenbarligen ﬁnns
det träbitar som inte har blivit utbytta. Vilka det är och i
vilken omfattning det rör sig
om utreder man nu.
Det är tydligt att det ﬁnns
en hel del oklarheter. Finns
det inte protokoll från ären-

det att gå tillbaka till för att
reda ut begreppen?
– Ann Wahlgren ska kontrollera med registratorn på
tekniska kontoret om det
ﬁnns något byggmötesprotokoll eller liknande från den
tiden, säger Johan Elver.

”Det man gjort
är en åtgärd som
gör att det blivit
värre.”
Man har även upptäckt mögelangrepp på Närlundaskolan. I somras renoverades
matsalen. Även värmesystemet skulle bytas vilket gjordes under höstlovet. När de
gamla radiatorerna togs bort
uppdagades mögelangrepp i
väggen.
– Man ska nu ta prover på
andra ställen och vidta åtgärder så fort man hittar någonting. Man kommer också att
genomföra fuktmätningar
på hela skolan och det ﬁnns
en handlingsberedskap för
evakuering om så behövs. Ett
informationsmöte till föräldrar och personal kommer att
hållas den 22 november, säger
Johan Elver.

Öppna förskolan
Måndagar och onsdagar kl. 9.30-12
Stenhamra församlingsgård
Tisdagar och torsdagar kl. 9.30-12
Färentuna församlingshem
Kyrkans Arbetsgrupp
Måndagar, udda veckor, kl. 19, t.o.m 6/12
Färentuna församlingshem
Cittragruppen Rasparna
Måndagar kl. 19-21, t.o.m. 22/11
Stenhamra församlingsgård
Färingsö kyrkliga syförening
Onsdagar kl. 10-13, Sånga Kyrkskola

Söndag 5 december
Hilleshögs kyrka kl 11
Gudstjänst med nattvard
Andra söndagen i advent
Lars Brattgård

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

Verksamhet

Julig avslutning 6/12 kl 12
på Öppet hus i Färentuna

Färingsö Barnkör
Måndagar kl. 16-16.30
Stenhamra församlingsgård
Tisdagar kl. 16-16.45
Färentuna församlingshem
Körledare Rickard Backlund

6|QGDJGHQQRYHPEHUNORFNDQ¿UDUYLDGYHQWVJXGVWMlQVWL)lUHQWXQD
kyrka. Efteråt är det kyrkkaffe i Färentuna församlingshem, och Arbetsgruppen
i Färentuna har arrangerat ett lotteri.

Färentuna församlingshem
9L¿UDUWHUPLQVDYVOXWQLQJHQPHGHQ
julinspirerad lunch.

,6nQJDN\UND¿UDUYLDGYHQWVJXGVWMlQVWNORFNDQ

Cittragruppen - Rasparna
spelar på Öppet hus
25/11 kl 12 i Stenhamra

Vi söker sångare
till alla våra körer

Behöver du prata
med en präst?

Stenhamra församlingsgård
Välkommen till våra soppluncher. Vår husmor lagar soppor från grunden, gjorda på
ekologiska råvaror. Sopporna är glutenfria
och serveras till självkostnadspris.

Hör av dig till våra körledare för
mer information.
Rickard Backlund, 072-200 11 82
Jonas Lundahl, 0706-26 09 30

9nUDSUlVWHU¿QQVWLOOI|UGLJ
De har tystnadsplikt och
det kostar ingenting.
Lars Brattgård, 070-571 00 31
Kiki Svee, 070-571 94 34

Färingsö Kyrkokör
Tisdagar kl. 19.15-21.30
Stenhamra församlingsgård
Körledare Jonas Lundahl
Alla-kan-sjunga kören
Måndagar kl. 19-20.30
Stenhamra församlingsgård
Körledare Jonas Lundahl

Första advent på söndag
Advent kommer från latinets adventus, som betyder ankomst.
I våra kyrkor sjunger Färingsö Kyrkokör.

Varmt välkommen!

Besöksadress: Herman Palms plan 4D. 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 www.svenskakyrkan.se/faringso

EWA LINNROS

Tappström

Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90
Öppet: måndag–söndag 8–22
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Åke P. Ursprung Sverige.
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Från Ekerö
Färska kryddor

449k

Älggrytkött
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Viltfond

/kg

Touch of taste. 180 ml.
Jfr pris 138:33/liter.

Älgstek

Nymald älgfärs

Åke P. Ursprung Sverige.

Mald i butiken. Ursprung Sverige.
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Veckans
självscanningvara!
Matlagningsgrädde
Kelda. 2,5 dl.
Jfr pris 20:00/liter.

En tjänst för dig med ICA Kort. Anmäl dig i förbutiken.

ICA Butiksreklam

Priserna gäller vecka 47 t o m söndag 28/11 -10 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Kommunen säger bestämt
nej till Lindöalternativet
KOMMUNEN |I en skrivelse till Trafikverket
skriver kommunalrådet
Peter Carpelan och Peder
Wachtmeister, ordförande
i Stiftelsen Marcus och
Amalia Wallenbergs minnesfond att de motsätter
sig att den trafikplats som
kommer tillhöra Förbifart
Stockholm placeras på
Lindö. Ett av skälen är att
en öppning för att bygga
ut centrum mot Västeräng
uppenbarat sig.
Traﬁkplatsens placering har
varit föremål för diskussion
ända sedan Traﬁkverkets
förslag om att placera den
och tillhörande cirkulationsplatser på Lovön las fram för
drygt ett år sedan. Många
boende på Lovön ser risken
med att få sin närmiljö förstörd, liksom en fara för att
Drottningholm ska mista sin
världsarvsstatus genom ökad
traﬁk i området.
Kommunalrådet
Peter
Carpelan har vid upprepade
tillfällen tidigare sagt att han
tror att den faran är överdriven.

Ekerö kommun och Stiftelsen Marcus och Amalia
Wallenbergs minnesfond
har ett gemensamt intresse
av att Ekerö centrum inte
ska berövas möjligheten av
att i en framtid utvecklas
mot norr och nordöst, på
marker som tillhör Malmviks gård...”

– Carpelans bedömning av
vad ett världsarv tål är irrelevant. Den bedömningen
görs av Unesco som redan
för två år sedan framhöll att
nuvarande traﬁktäthet hotar
världsarvet. Riksdagen bedyrade då att världsarvet inte
skulle äventyras. Nu återstår
det att se om Carpelan kan
sätta riksdagen på plats, säger
Gunnel Bergström.
– Av de olika alternativen
har just alternativ 1 (Lovöalternativet, red anm) bedömts
att inte inkräkta på världsarvet eller hota dess status, svarar Peter Carpelan.

Finns det nu en öppning för
att bygga ut centrum mot
Västeräng?
– Ja, det kan bli möjligt på
sikt, svarar Peter Carpelan.
Enligt kritikerna på Lovö
har brevet skrivits utan kommunstyrelsens vetskap.

I brevet, som sändes till Tra-

ﬁkverket i början av september, framgår bland annat att
kommunen och stiftelsen
motsätter sig Lindöalternativet på grund av att det inte
har utretts varken gällande
eventuella miljökonsekvenser eller kostnader. Sådana
utredningar skulle försena
och fördyra arbetet ytterligare befarar man.
Dessutom skulle Lindöalternativet hamna för nära
Ekerö tätort och ha negativ

En eventuell utbyggnad av Ekerö centrum mot Västeräng har på nytt börjat diskuteras.

påverkan på den planerade utbyggnaden av Ekerö centrum.
”...Den föreslagna traﬁkplatsen på Lindö kommer att
generera störningar av olika
slag, som går utöver vad som
är godtagbart enligt de miljökvalitetsnormer som gäller

för bostadsbebyggelse...” står
det i brevet.
– Skulle vi på Lovö må
bättre av dessa störningar?
Kommunalrådets nyvunna
insikt om hur skadlig uppoch nedfarten samt infarten
blir för de boende borde bor-

Foto: Lo Bäcklinder

ga för att projektet stoppas,
säger Gunnel Bergström.
Enligt vad som tidigare
varit känt har kommunen
fått nej från stiftelsen när
de velat bygga ut centrum åt
västerängshållet, men i texten står: ”...Undertecknade

På vilket sätt har frågorna
som tas upp i brevet till Traﬁkverket beretts?
– Det har beretts inom ramen för avtalet som skrevs
med Traﬁkverket, vilken tidigare har beretts bland annat i kommunstyrelsen och i
enlighet med gällande översiktsplan, svarar Peter Carpelan.

LO BÄCKLINDER

SÅLD

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

”Jungfrusund Office, By the Sea”
Just nu finns en unik möjlighet att hyra ditt nya kontor, om ca.
300 kvm, alldeles invid stranden på Jungfrusunds Marina.

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

SÅLD

En helt ny och elegant kontorsbyggnad med härlig sjöutsikt
uppförs för närvarande, och står klar för inflyttning till april
2011.
För ytterligare information samt erhållande av prospekt, v.v.
kontakta ansvarig mäklare.
tel: 08-514 933 42
e-post: johnny.korhonen@tele2.se

EKERÖ ÄLVNÄS - ALLT I ETT PLAN
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

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

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

Nyheter & information från våra församlingar

nr 18 2010

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 24/11
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Christer Kivi

Söndag 28/11
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
FAMILJEGUDSTJÄNST, Jonas
Gräslund, Barnkören under ledning
av Marie Björnvad, Helena Hansson, ﬂöjt: Kristina Kaufeldt
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm,
Staffan Eklund, Ekerö kyrkokör
orgel: Bengt Tribukait, dirigent:
Kerstin Baldwin
Lovö kyrka kl 11.00
ADVENTSGUDSTJÄNST, Elin Rundh
Dapo, Lovö kyrkas kör, trumpet:
Mårten Adolfsson, dirigent/orgel:
Leif Asp
Kyrkkaffe med syföreningsbasar
Munsö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Svän Fogelqvist,
Ad Mundi, trumpet: Thomas
Nordqvisth, dirigent/orgel: Carina
Einarson
Adelsö Hembygdsgård kl 15.00
ADVENTSGUDSTJÄNST,Svän
Fogelqvist, Ad Mundi, trumpet:
Thomas Nordqvisth, dirigent/orgel:
Carina Einarson
Kyrkkaffe med syföreningsbasar &
INFORMATION OM ADELSÖ KYRKA
Drottningholms slottskyrka 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST – LJUSTÅG
Elin Rundh Dapo , Lovö barnkör
ﬂöjt: Ulrika Björkman, bas: Thomas
Erlandsson, orgel: Leif Asp,
under ledning av Ylva Karlström

Onsdag 1/12
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Pernilla Hammarström

Lördag 4/12
Julmarknadshelg på Drottningholm, se separatannons

Söndag 5/12
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
EKEBYHOVSMÄSSA, Pernilla
Hammarström, Sonorakören, dir:
Mait Thoäng
Adelsö Hembygdsgård kl 11.00
11.00 FAMILJEGUDSTJÄNST med
JULFEST, Svän Fogelqvist, AdelsöMunsö barnkör, dirigent: Carina
Einarson
Ekerö kyrka kl 11.00
11.00 Högmässa, Ralph Sjöholm
Julmarknadshelg på Drottningholm, se separatannons
Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
27/11 Första advent - musik i
adventstid
4/12 Att förbereda julen ...

En stjärna lyser så klart
Äntligen ...
Nu får vi plocka fram våra
adventsljusstakar och
adventsstjärnor, och helt
plötsligt är det inte så mörkt
längre.
Lite högtidligt kan vi tända det
första adventsljuset, och vi är
säkert många som har timer på
elljusstaken, så det lyser i köksfönstret när vi tassar upp för att
göra frukost.
Advent
Ordet advent förknippas nog för
GHÀHVWDDYRVVPHGYlQWDQ
Grundbetydelsen är egentligen ankomst, och det man
YlQWDU Sn lU I|UVWnV DWW In ¿UD
Jesu födelse.
Under katolsk tid var adventstiden precis som nu en tid
av förberedelse – men på ett
annat sätt. Då handlade det om
fasta och stillhet – nu handlar Adventsstjärna
det ofta om stress och jäkt och Adventsstjärnan har tyskt ursprung där det började tillverkas
ibland alltför många julbord.
pappstjärnor i staden Herrnhut
Adventsljusstake
på 1880-talet. De lystes upp av
Enligt Nordiska Muséets hem- en fotogen- eller oljelampa.
sida är adventsljusstaken en
1934 började man importera
rent svensk tradition, som adventsstjärnor från Tyskland,
började som en adventsgran och de blev snabbt en succé.
på diakonianstalten Ersta. På Under kriget tillverkades de
1920-1930-talet blev den ut- brandgula stjärnorna i Gnosjö
konkurrerad av en adventskrans och de utstansade stjärnformed fyra ljus.
made hålen patentskyddades.
Den första elektriska ljus- Monteringsarbetet gjordes av
staken tillverkades så tidigt som mest 300 norska, danska
som 1937 av företaget Philips RFKSROVNDÀ\NWLQJDU
i Göteborg.
Under en period var papp-

Foto: Linnea Kesti/IKON

stjärnorna omoderna – men
nu lyser de i våra fönster igen
och påminner om den första
stjärnan. Stjärnan som lyste
över stallet där Jesusbarnet
föddes och som hjälpte herdar
och vise män att hitta vägen.
Stjärnan vi sjunger om under
advent och jul:
Gläns över sjö och strand
Gläns över sjö och strand,
stjärna i fjärran.
Du som i österland,
tändes av Herran.
Stjärnan från Betlehem,
leder ej bort men hem.
Barnen och herdarna följa dig gärna.
Strålande stjärna, strålande stjärna
Marianne Abrahamsson

Första advent – 28/11
Efter adventsgudstjänsterna i Lovö kyrka och
Adelsö kyrka inbjuder syföreningarna till

Kyrkkaffe och
SYFÖRENINGSBASARER
i Klockargården Lovö ca 12.30
i Adelsö Hembygdsgård ca 16.00

JULKONSERT
CYNDEE PETERS
EKERÖ GOSPEL
piano:

DANIEL STENBAEK
dir:
HANNA EKSTEDT

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

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

Troxhammar Gård
ÖPPET VARJE LÖRDAG

10.00-14.00

LÅNGLÖRDAG
27 november
kl 10.00-17.00

Julmarknadshelg
på Drottningholm
Lördag 4/12
11.00 MUSIKGUDSTJÄNST
Staffan Eklund, Boo Kapella, orgel: Leif Asp,
dirigent: Marianne Ribbing

gästsolist:
MALCOLM CHAMBERS

Torsdag 2/12

elbas:
MAGNUS AHLGREN

12.30 i Klockargården, Lovö

ÖPPET HUS - JULGRÖT
Mer information:

Kyrkornas

13.00, 14.00 OCH 15.OO
JULENS SÅNGER
Vox Regalis: Alexandra Ullsten, Charlotta
Hedberg, Christer Bergström; Leif Asp

med julmusik

Söndag 5/12

Rolf Jidell med vänner

11.00 HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Christer Kivi, Lovö kyrkas kör,
dirigent: Leif Asp
Må 20/12 och ti 21/12, 18.30 och 20.30
i Ekerö kyrka
Biljetter: 200:- (+ ev förköp)
Församlingsexp, Ekebyhovskyrkan
Biblioteket, Ekerö C

13.00, 14.00 JULSÅNGER
Lovö kyrkas kör, diigent: Leif Asp
15.00 LUCIATÅG
Betel folkhögskolas kör

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

Ekerö Väsby

Stor och rymlig 1-plans villa om 185+30 kvm, mitt i Väsbys populära villaområde. Insynsskyddad tomt på
lugn återvändsgata mot allmänning. Idag 2 sovrum (kan göras om till 5) och 1 stort vardagsrum i vinkel med
ryggåstak och tre takfönster samt ytterligare 2 allrum. 3 wc-/bad-/duschrum samt rymlig bastu. Stort uterum med golvärme och luftvärmepump. Villan är i välskött orginalskick och har garage med separat ingång
både utifrån och innifrån villan. Besiktigad.

t Boarea:
185kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
185
3030
kvm
t Utgångspris: 3 450 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
007kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1007
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

t
t
t

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

Ekerö Närlunda

Fint kedjehus med perfekt läge vid lugn återvändsgata i omtyckta Närlunda. Nytt kök med öppen planlösning
mot matrum & utgång till altan. Vardagsrum med utgång till altan med kvällssol. Tre bra sovrum, möblerbar
hall och helkaklat duschrum. Mycket bra skick med bl a nytt yttertak och nya fönster. Garage med förrådsdel.
Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
125kvm
kvm
*Boarea:
125
t Utgångspris: 3 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
376kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
376
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

t
t
t

Filippavägen 6
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.

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

t
t
t

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

Ekerö Närlunda

För den stora familjen, totalt ca 240 kvm. Insynsskyddat söderläge med sol hela dagen! Baksida med inglasat
uterum, altan, pool och vacker trädgård. Huset är välskött och har renoverats under de senaste åren med bl.a
bergvärme, täljstenskamin, nytt yttertak, kök, badrum o nya ytskikt i alla rum. Stora förvaringsutr, hobby/lekrum. Garage och växthus. Fastigheten är Ringmärkt, det innebär bl.a besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
146kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
146
9696
kvm
t Utgångspris: 3 975 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
894kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
894
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

t
t
t

Pomonavägen 13
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs

Mycket bra läge i ytterkant av området och med vidsträckt utsikt över äng! Ett praktiskt och mycket
funktionellt hus i bra skick. 4 sovrum och 2 sällskapsrum. Läckert kaklat bad/duschrum med bubbelbadkar
(-06). Duschrum och tvättstuga. Fristående garage och separat förrådsbyggnad. Plan trädgårdstomt.
Barnvänligt! Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

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

t
t
t

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 trädgårdstomt gränsande mot skogsområde. Garage i länga. Barnvänligt område med gångavstånd till skola, förskola, buss och bad. Besiktigad.

t Boarea:
119kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
119
5858
kvm
t Utgångspris: 2 650 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
179kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
179
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

t
t
t

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

Ekerö Väsby

Ekerö Gräsåker

Ett superfint hus i mycket gott skick och med ett av områdets bästa lägen. Nytt, läckert och ombyggt kök.
Ljust trevligt vardagsrum med kamin. På övre plan finns 3 bra sovrum, möblerbar hall och badrum. Källare
med extra sov-/allrum, rymlig tvättstuga med dusch och gott om förråd. Härligt gavelläge med stort
altandäck som delvis är under tak. Besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
116kvm
kvm
*Boarea:
116
t Utgångspris: 2 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
206kvm
kvmhÃ¶rntomt
hörntomt
*Tomt:
206

www.maklarringen.se

t
t
t

Gräsåkersvägen 7A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Toppenfint radhus med mycket bra läge i omtyckta Väsby. Fint ombyggt kök samt ombyggt duschrum med
tvättavdelning på entréplanet. Ljust vardagsrum med utgång till altandäck och baksida mot allmänning. Fyra
sovrum och två klk. Genomgående ljus och modern färgsättning. Bra uteförråd och garage i länge. Besiktigad.

t Boarea:
125kvm
kvm
*Boarea:
125
t Utgångspris: 2 650 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
181kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
181
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

t
t
t

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

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

Ekerö Knalleborg

Ekerö Väsby

Toppenfint och rymligt radhus i populära Knalleborg. Fantastiskt fin tomt, nyligen anlagd av trädgårdsmästare. Perfekt solläge. Stort kök med öppen planlösning till vardagsrum. 3 bra sovrum, allrum och
badrum på övre plan. Källare med allrum, tvättstuga & gott om förråd. Garage i länga. Barnvänligt med
närhet till dagis & skola.

t Boarea:
116kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
116
5050
kvm
t Utgångspris: 2 750 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
185kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
185

t
t
t

Toppenfint radhus i mycket bra skick i populära Väsby. Det mesta är nyrenoverat invändigt, bl. a nytt kök,
tvättstuga, toalett med dusch och nya parkettgolv på entréplan. Nytt badrum, tre bra sovrum och en
klädkammare på övre plan. Allt i ljusa färger. Bra uteförråd och garage i länge. Gångavstånd till buss, dagis,
skola m.m. Besiktigad.

Knalleborgsvägen 3F
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
125kvm
kvm
*Boarea:
125
t Utgångspris: 2 650 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
179kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
179

Ekerö Munsö

t
t
t

t
t
t

Rapsvägen 13
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra

Modern fin 1-plans villa i toppskick i omtyckt område med bullerby-känsla och naturen runt hörnet. 5 sovrum, 2 badrum och öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Flera utgångar till uteplatser, både trädäckade och stenlagda. Stort utomhus-spa och ny stor tillbyggnad 2009 med bl a ryggåstak och rum med
loft. Båtplats finns att hyra. En villa för dig som söker underbar miljö med närhet till storstaden. Besiktigad.

t Boarea:
160kvm
kvm
*Boarea:
160
t Utgångspris: 2 995 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
022kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1022
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt

www.maklarringen.se

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. Stort härligt altandäck med nedsänkt pool och helt
insynsskyddat läge. Gäststuga och pergola i anslutning till pooldäcket. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a
innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
110kvm
kvm
*Boarea:
110
t Utgångspris: 3 450 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
443kvm
kvm
*Tomt:
1 1443

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

t
t
t

Knosterstigen 7A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

2-3:a Ekerö Sandudden

Färingsö Vendeludd

Ekerö Älvnäs

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.

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.
Anslutningsavgift för vatten, avlopp och el tillkommer.

*UtgÃ¥ngspris:
095 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 11 095
*Tomt:
t
Tomt:22040
040kvm
kvmnatur/skogstomt
natur/skogstomt
*Granuddsstigen
t
Granuddsstigen1414
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤kllarringen
08-560328
32840
40
t
Mäkllarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*UtgÃ¥ngspris:
450 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 11 450
*Tomt:
t
Tomt:965
965kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*SidensvansvÃ¤gen
t
Sidensvansvägen 13
13 BB
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

Härlig vidsträckt utsikt med Mälaren i fonden! Trevlig bostadsrättslägenhet i omtyckt seniorboende (+55) i
Ekerö tätort. Lägenheten är en stor 2:a med ett extra arbetsrum/gästrum (utan fönster). Köket är ljust och
trevligt och har utgång till stenlagd uteplats med söderläge, vardagsrummet har plats både för soffgrupp och
matplats, kaklat duschrum/tvätt, sovrum och klädkammare.
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Mälarvyn 11
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Färingsöbo
fick avslag på
överklagan
FÄRINGSÖ | En person
på Färingsö har hos fastighetsdomstolen vid Nacka
tingsrätt fått avslag på en
anmälan. Tvisten gäller en
ledningsdragning av vattenledning, avloppsledning och
starkströmskabel över anmälarens mark som tidigare beviljats av Lantmäterimyndigheten. Färingsöbon vill i sitt
yrkande upphäva ledningsrätten och inte tillåta tillträde
till sin mark för Ekerö energi
och Ekerö kommun innan
en överenskommelse om
ersättning har gjorts. Fastighetsdomstolen bedömer att
åtgärden är av så passa ringa
omfattning att tillträde kan
ske utan att ersättningen utbetalats.

Låg kostnad
för politiken i
Ekerö kommun
MÄLARÖARNA | I en
undersökning som gjorts av
Dagens samhälle framgår att
politiken i Ekerö kommun
kostade varje invånare 484
kronor under 2009. Därmed
hamnar kommunen på plats
264 av landets 290 kommuner. Dyrast är Sorsele med
2894 kronor och medelkostnaden i landet är 569 kronor
per invånare.

Farliga fyllnadsmaterial
på väg att försvinna
MÄLARÖARNA | Debatten
om faran med bildäcksgranulat som fyllning i konstgräsplaner har på nytt blossat upp. I kommunen har
Träkvistavallen fortfarande
det farliga fyllnadsmaterialet, men det kommer på sikt
att bytas ut.
Redan 2006 varnade Kemikalieinspektionen
för
att använda återvunna bildäck som fyllnadsmaterial
i konstgräsplaner. ”Däck
innehåller ﬂera ämnen med
särskilt farliga egenskaper
som kan vara cancerframkallande, påverka arvsmassan eller störa reproduktionen” skrev de då och
varnade framför allt för de
långsiktiga effekterna.
I synnerhet var risken för

lokal miljöpåverkan överhängande, men när det
gällde hälsoriskerna var
osäkerheten större om exponeringen kunde vara
skadlig. Rekommendationerna från 2006 är att gummigranulat inte ska användas vid nyanläggning av

fotbollsplaner och att där
det redan finns bör det på
sikt bytas ut.
I kommunen ﬁnns konstgräsplaner på Träkvistavallen,
Svanängens IP och Tappströmsskolan. Av dessa är det
endast Träkvistavallen som
har fyllning av gummigranulat.
– När vi anlade Träkvistavallen under 2008 och 2009
ﬁck vi tillstånd av miljö- och
hälsonämnden att använda
bildäck som fyllning, men
vi hade redan då i åtanke att
det ska bytas ut när ekonomin tillåter. Jag kan dock
inte säga när det blir, säger
Lars Jonsson, ansvarig för
kommunens idrottsanläggningar.
Det godkända materialet som används istället är
upp till åtta gånger dyrare än
gummigranulatet, men när
konstgräset på Svanängens IP
anlades gjorde ett bidrag från
Stockholms idrottsförbund
att det dyrare materialet kunde användas.
– Vi tog särskild hänsyn till
att Svanängens förskola lig-

Träkvistavallens konstgräs kommer på sikt att bytas ut för att bli av med det fyllnadsmaterial som
Kemikalieinspektionen avråder från att använda.
Foto: Lo Bäcklinder

ger alldeles intill, säger Lars
Jonsson.
När det gäller Tappströms-

skolans något mindre konstgräsanläggning är den fylld
med sand.
Enligt en rundringning

som Dagens Nyheter nyligen gjort är det ingen som
följer upp om rekommendationerna om att byta ut fyllnadsmaterialet på sikt följs.
Varken
Kemikalieinspektionen, Sveriges kommuner
och landsting eller Svenska

fotbollsföbundet utför några
kontroller av hur läget är på
idrottsanläggningarna runt
om i landet.

LO BÄCKLINDER

ICA Butiksreklam

Skå
Tel. 08-560 240 40
Öppet alla dagar 9–21

Priserna gäller för v47, 22/11 tom 28/11 2010.
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Nygrillat
i butiken




/st

GRILLAD KYCKLING
Kronfågel. Råvikt 1075 g.
Max 2 köp per hushåll.

Nu är det nära...
Äntligen börjar vi se ljuset i tunneln, åtminstone av den första etappen i
vår utbyggnad. Stök och bök hör till vid förändringar men slutresultatet
är mödan värd. Vi kan nu äntligen erbjuda dig som kund nygrillat i alla dess
former samt även andra läckerheter i vår nya delikatessdisk. Fredags- och
helgmys med andra ord!
Vi har även såväl dubblat ytan som utökat sortimentet av ost, chark, ﬁsk
och djupfryst. Miljö- och energitänk har varit grundläggande i ”nya ICA Skå”.
Samtliga kyl- och frysdiskar är nya, energisnåla samt utrustade med dörrar
och lock. Våra varor mår bättre och vi minskar miljöpåverkan.
Bygget fortskrider under hösten då vi tar itu med mejeri, bröd, frukt och
grönsaker. På utsidan dubblar vi antalet parkeringar och i slutet på januari
ska vi vara helt färdiga.

Väl mött i butiken! /Fredrik Rindås med personal




/kg

FÄRSK KYCKLINGFILÉ
ICA. Ursprung Sverige. Ca 900 g.




/kg

FÄRSK ENTRECÔTE
Ursprung Sverige. I bit.Vac.

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

Julstämning
vid brofästet
Glasboll
Gl
as
149:- (205:-)
(205:-)

Julstjärna
Julstj
jä a

Vi frostad glasboll
Vit
sboll
15 cm hängande.
1
nde.

95:- (1
(124:-)
1
)
Röd pappstjärna
papp är na
60 c
cm.

Lykt-set
Ly
y
469:- (650:-)

Ljusstake 289:- (365:-)
Ljus
Elljusstake med
4 LED ljus,
lutande hjärta.
j

Röd lykta i metall
för värmeljus eller
blockljus.
Säljs i 2-pack,
large och medium.

Dags att
l juspynta!

Lykta 249:- (343:-)
Ly
Björnar 289:- (385:-)
85:-)

Lykta i glas
med handtag i
rostfritt
rostfr stål.
ro
D:17,5
5 H:28
H:28,5
H
cm.

Fiberoptiska isbjörnar
na
ar
av plast. Tre funktioner;
ne
er;
fast lampa, blinkande
e sken
s
samt i färg.

Lykta 339:- (476:-)
L
(476
(4
D:28 H:46 cm
cm.
m.

Krans 149:- (208:-)

Ljusstake
259:- (331:-)

40-ljus 45 cm.

Elljusstake med 11 ljus.
H: 51 cm.
cm B: 65,5
65 5 cm
cm.

Girlang 220:- (303:-)
3:-)
80-ljus 500 cm.

Vedkorg 339:- (403:-)
Vedkorg i 18/0 rostfritt stål med
svarta träfötter och handtag.

Vedgryta
449:- (519:-)
Eldställ 319:- (376:-)

Vedgryta i rostfritt
tfritt stål
tag.
g.
med handtag.

Istapp 230:- (320:-)

Rostfritt stål med
fyra redskap.

System Expo istapp extra
25 ljus 4x0,4 m.

Krans 189:- (252:-)
Dekorativ brun krans med röda bär.
Sladdlängd 5 meter. För utomhusbruk.

Ljusslang
150:- (179:-)
System Expo ljusslang
start 216 ljus 6 m.

Ljusslinga 299:- (415:-)
Ljusslinga 120 ljus, multi. Finns även
i rött/blått/blandade färger

Star Trading
www.thomee.se
Alla angivna kampanjpriser är inkl.
moms och gäller t.o.m 4/12 2010
eller så länge lagret räcker.

www.startrading.se

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

t
t

179 75 Skå
www.faringsotra.se
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Skrotas eller räddas?
TAPPSUND | Den 8 november möttes en norsk delegation upp vid Seaside av
representanter från kronofogdemyndigheten och
kommunen. Norrmännen
hade rest till Ekerö för att
inspektera fartygets kondition och för att ta reda på
möjligheten för dem att ta
hand om Seaside.
I strålande solsken men med
kvicksilvret på bara någon
plusgrad samlades alla de
inblandade. Kronofogde Anders Lidén inledde med en
snabb händelsehistorik kring
Seaside. Mattias Dillman från
Ekerö rederi som haft hand
om oljelänsar och övervakning av båten, fyllde i med
fakta kring vad som skett tekniskt sedan Seaside kantrat i
september förra året.
Från Ekerö kommun kom
kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) i
sällskap av Johan Elver, informationchef.
Norrmännen har en arbetsgrupp som strävar efter
att återbörda Seaside, eller
Skogøy som båten hette ursprungligen, hem till Norge
och Lofoten. Arbetsgruppen
är sprungen ur facebookgruppen MS Skogøys vänner.
– Vi har kommit hit för att
göra en inspektion av båten

för att se om det överhuvudtaget är möjligt att restaurera
den, berättade talesman för
gruppen, Eilif Gabrielsen.
Han kom i sällskap av Ole
Magnus Hansen och dykaren Ulf Ruben Skavik, som
plockat upp många båtar i betydligt svårare förhållanden
än Seasides.
Under hösten har kronofogdemyndigheten förberett
ett upphandlingsförfarande
för att båten ska ﬂyttas från
Tappströmskanalen och huggas upp. I början av oktober
månad var det fortfarande
oklart när denna upphandling skulle vara klar. Den 27
oktober JO-anmälde Ekerö
kommunstyrelse kronofogdemyndigheten. Kommunstyrelsen gjorde detta då de
anser att handläggningstiden
för att få bort Seaside har tagit
orimligt lång tid. Om detta
varit anledning till att anbudsprocessen nu tagit fart
framgår inte, men
Anders Lidén berättade vid
mötet med norrmännen, att
anbudstiden för upphandlingen startade den 26 oktober och pågår till och med
den 26 november.
Norrmännen är inte intresserade av att forsla bort båten
för att hugga upp den. De vill
köpa båten för att rusta upp
den och få den åter till Lofo-

ten. För att kunna göra detta
ﬁnns endast en väg, nämligen
att få kontakt med ägaren till
båten och köpa den.
Det ﬁnns pengar i det
norska systemet för att ta
vara på gamla båtar om de
räknas som kulturminne.
Seaside gick mellan Narvik
och Lofoten i 30 år. Den har
representerat en historisk
kommunikation i den regionen och riksantikvarieämbetet i Norge tycker att båten är
viktig att ta vara på.
– Men riksantikvarien har
en princip att han ger inga
pengar till ett sådant projekt
utan att det ﬁnns en förening.
Det ska vara en stiftelse som
tar vara på båten och restaurerar den till det den var 1983
då den gick ur traﬁk i Norge,
berättar Eilif Gabrielsen.
De har inte sökt pengar
ännu då de först var viktigt att
ta reda på om båten överhuvudtaget är i sådant skick att
det går att ta vara på den.
Efter det att kronofogden
och Peter Carpelan lämnat
dök Ulf Ruben Skavik för att
undersöka skrovet. Han kunde konstatera att det såg bra
ut och att det är fullt möjligt
att restaurera båten. Vad som
nu återstår är en kamp mot
tiden för norrmännen. Före
den 26 november måste de
få tag på ägaren och komma

Eilif Gabrielsen betraktar Seaside. Själv har han upplevt båten i sin prakts dagar då den under namnet Skogøy
gick i trafik på Lofoten.
Foto: Ewa Linnros

överens om att få köpa båten.
– Vi måste diskutera hur vi
ska angripa det här nu. Även
om stålskrovet är bra så gäller det att få köpa det utan att
betala ﬂera miljoner bara för
det. Men vi ska pröva att få
kontakt med ägaren och höra
vad han säger om det hela, säger Eilif Gabrielsen.

EWA LINNROS

Mattias Dillman från Ekerö rederi och kommunstyrelsens ordförandePeter Carpelan med norrmännen Ole Magnus Hansen, Ulf Ruben Skavik
och Eilif Gabrielsen.
Foto: Ewa Linnros
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www.husmanhagberg.se

Ekerö Sandudden 3:a - 4:a 55+

Ekerö Gällstaö

Högst upp i södersluttning vänt mot Mälaren med milsvid vy över vatten och grönska. Ljus och rymd med 2 st härliga
balkonger i söder som är inglasade. Fönster i flera väderstreck. Sällskapsyta i vinkel som enkelt görs om till det 4:e rummet. 55+ med
påkostade materialval. Närhet till butik och buss. Förening med god ekonomi.
Utgångspris: 3.395.000 kr Kvm: 107 Avgift: 5.775 kr Visas: Sön 21/11 11.30-12.30 & mån 22/11 17.00-17.45
Adress: Mälarvyn 3 Ekerö 08-560 304 22

Stilsäkert arkitektritat radhus med sjöglimt från kök och balkong. Nyskickskänsla, byggt 2005. Smakfullt inrett och med ett
fint ljusinsläpp från stora fönsterpartier samt takfönster. Påkostade materialval. Välplanerat med genomgående stora rum och två
badrum. 129 kvm. Fin altan på baksidan med ett tilltalande söderläge. Två uteplatser mot lugn barnvänlig innergård. Fint beläget på
populära Gällstaö invid Mälaren och med närhet till naturen. Barnfamiljens dröm!
Acceptpris: 3.795.000 kr Visas: Vänligen ring för info. Adress: Gällsta Bygränd 8 Ekerö 08-560 304 22

Såld!

Ekerö Älvnäs

Ekerö Sandudden 4:a

Fantastisk sydvästvänd sjötomt med utsikt över Busviken i Älvnäs. 1570 kvm sluttande sjötomt med egen brygga. Tomten är
idag bebyggd med enkelt fritidshus samt sjöbod. Kommunalt vatten och avlopp vid tomtgränsen klart att ansluta. Unikt tillfälle att
förvärva en av Älvnäs bästa sjötomter. Godkänd byggyta bottenplatta 200 kvm-boyta 360 kvm samt garage om 50 kvm. Lugnt
harmoniskt läge med närhet till såväl buss, skola som butiker.
Utgångspris: 4.995.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Talgoxevägen 23 Ekerö 08-560 304 22

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. Bekymmersfritt lättskött boende.
Utgångspris: 3.495.000 kr Kvm: 96 Avgift: 3.296 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Strandskogsvägen 17
Ekerö 08-560 304 22

Kommande

Ekerö Brunna 4:a

Färingsö Stenhamra

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

Smakfullt renoverat kedjehus med påkostade materialval och trivsam öppen planlösning. Luftigt och ljust med braskamin i
sällskapsyta. Fint våtrum med bubbelbad. 4 sovrum. 143 kvm. Fin lättskött tomt om 450 kvm. Lugnt Mälarnära och barnvänligt läge
med närhet till buss. Varmt välkommen på visning!
Utgångspris: 2.850.000 kr Visas: Sön 28/11 & mån 29/11 Adress: Kvistgränd 6 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.
Acceptpris: 2.195.000 kr Visas: Vänligen ring för visning. Adress: Kvarnstugevägen 12 Ekerö: 08-560 304 22

Köpa, sälja eller kanske
bara en kostnadsfri
värdering?
Varmt välkommen till oss!

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Byggplaner på gång på Ekerö
EKERÖ | En rad olika exploateringsplaner är på gång
i kommunen. Processerna
är långa och befinner sig i
olika skeden. En av dessa
processer rör området kring
Wrangels väg som väckt
starka reaktioner hos kommunens medborgare. Detta
har också bidragit till en
förlängd process. Ett annat
område som är i ett tidigt
skede är Tappsund.
När det gäller Tappsund 1:48
genomfördes ett så kallat
programsamråd under tiden
16 april till 10 maj med förlängning till 28 juni i år. Planhandlingarna har skickats
ut till sakägare och berörda

instanser och har också funnits tillgängliga på biblioteket
i Ekerö centrum bland annat.
Den 27 april hölls även ett informationsmöte för allmänheten.
Under samrådstiden har
skriftliga synpunkter kommit in till stadsarkitektkontoret från bland annat
länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, barn- och
ungdomsnämnden,
byggnadsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, socialnämnden, tekniska kontoret,
traﬁkverket, Skanska, bostadsrätts- och fastighetsägarföreningar och enskilda
boende i området.
Det som händer nu är att

man går vidare i planprocessen och tar fram så kallade
samrådshandlingar.
– Programskedet har talat
om vilka andra typer utav
undersökningar som behöver göras inom ramen för det
samråd som kommer att ta
vid. Det är en hel rad saker
som behöver analyseras djupare. Några stora faktorer är
att marken är förorenad och
att man måste beakta översvämningsrisker. Många sådana stora faktorer avgör om
det överhuvudtaget går att
bygga och måste utredas fullt
ut först innan man kan gå vidare. Sedan vägs naturligtvis
det som allmänheten haft
synpunkter på in i program-

skedet, säger Johan Hagland,
miljö- och stadsbyggnadschef i kommunen.
En överenskommelse med
exploatören för Tappsund,
Skanska, är att man eventuellt ska göra någonting som
heter parallella uppdrag. Man
kommer att från Skanskas
sida anlita ett antal arkitektföretag som ritar olika förslag
på hur bebyggelsen skulle
kunna utformas för området.
Sedan har man en tävling om
vilket av förslagen man ﬁnner bäst.
– De förslagen kommer vi
också att använda oss av och
ställa ut till allmän beskådan.
Sedan tar vi fram en så
kallad formell samrådshand-

ling också, kanske parallellt
med det här, berättar Johan
Hagland.
Det är alltså en bit kvar när
det gäller själva utformningen av bebyggelsen. Någon
gång under våren eller strax
före sommaren kanske man
har förslagen framtagna.
När det gäller Wrangels
väg är det ännu inte riktigt
beslutat hur processen ska gå
vidare.
– Däremot har statsarkitektkontoret föreslagit att
man tar fram en ny samrådshandling. Man kan göra om
ﬂerstegsraketen och ta fram
ett nytt förslag innan man
går vidare i processen. Man
skulle kunna gå vidare på ut-

ställning också, men vi tycker
att man kanske bör tänka om
när det gäller utformningen,
säger Johan Hagland.
Det är inte politiskt behandlat ännu, men Johan
Hagland säger att det skulle
förvåna honom om politikerna säger något annat.
– Hur det nya förslaget
kommer att se ut vet jag inte
ännu. Tanken var att det
skulle kommit ett nytt förslag före jul men något sådant
förslag är inte framme ännu.
Det blir tidigast nästa år som
ett nytt förslag kommer att
behandlas politiskt, säger Johan Hagland.
EWA LINNROS

Planprocessen
Programskede
(Kan omfatta ett större område än den
färdiga detaljplanen)

Byggnadsnämnd alternativt kommunstyrelsen ger uppdrag att påbörja planläggning. Ett program arbetas fram av stadsarkitektkontoret. Programmet
visar övergripande förutsättningar och planarbetets huvudinriktning. Programmet ställs ut i ett så kallat ”programsamråd” , handlingar skickas till sakägare, myndigheter och övriga berörda. Synpunkter kan lämnas på programmet. Synpunkter sammanställs och programmet revideras för att sedan godkännas av kommunstyrelsen alternativt byggnadsnämnd som också lämnar uppdrag att genomföra samråd.

Samråd

Stadsarkitektkontoret genomför samråd. Information går ut till sakägare, myndigheter och andra berörda om det pågående planarbetet. Samrådsmöte
hålls vanligtvis kring planförslaget. Synpunkter kan lämnas på planförslaget vid ett samrådsmöte eller skriftligen. Även muntliga synpunkter kan lämnas. Efter samråd sammanställs och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Planhandlingarna revideras. Kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och beslutar om utställning.

Utställning (minst 3 veckor)

Stadsarkitektkontoret upprättar ett färdigt förslag som ställs ut. Handlingar finns i bibliotek och kommunhus och skickas till myndigheter och berörda.
Synpunkter måste lämnas skriftliga. Synpunkter dokumenteras i ett utlåtande. Inga ändringar sker efter utställning. Byggnadsnämnden alternativt kommunstyrelsen godkänner förslaget för antagande.

Antagande och laga kraft
(ca 3-5 veckor efter antagande)

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. En kopia av kommunfullmäktiges beslut om att planen är antagen skickas till de sakägare som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda. Beslutet annonseras i lokaltidning.

Eventuell överprövning

De sakägare som inkommit med skriftliga yttranden under samråd eller utställningstid har rätt att överklaga planen till länsstyrelsen respektive regeringen. Ett överklagande måste ha kommit in inom 3 veckor. Länsstyrelsen och eventuellt regeringen prövar inkomna besvär.
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Alterntativ 1:
Estetisk Akupunktur
inkl. ansiktsmassage
Ansiktslyft utan kniv
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Alternativ 2:
Ekologisk Ansiktsbehandling
inkl. ansiktsmassage
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Behandling 1 timme för 400 kr
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Ordinarie pris 590 kr
Erbjudandet gäller t.o.m 31 januari 2011

Behandling utförs
även lördagar och söndagar
Boka tid nu 070-680 86 35
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Estetisk Akupunktur
%RNDSnLQIR#UHVWMXQJIUXVXQGVH
ZZZUHVWMXQJIUXVXQGVHö%U\JJDYlJHQYLG-XQJIUXVXQGV0DULQD

Yvonne Ahlberg, Hampvägen 19, Ekerö
yvonneahlberg@hotmail.com

HiZc]VbgV@jc\hWZg\V
Priserna gäller endast hos Coop Konsum fr.o.m. 22/11 t.o.m 28/11 2010 eller så långt lagret räcker.

Färsk benfri fläskkotlett
SCAN
I bit. Ca 820 g.
Max 2 köp/hushåll.

dag
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på lörda

NYHERTM!EDLEMMAR
BARA FÖ

FEM

SNART BLIR DITT
COOP MEDMERA-KORT
VÄRT UPP TILL
GÅNGER MER.

DEN 1 DECEMBER INFÖR VI EN NY SORTS
ÅTERBÄRING SOM GÖR DET MYCKET
LÖNSAMMARE ATT HANDLA OFTA HOS
OSS. JU MER DU HANDLAR DESTO MER
FÅR DU TILLBAKA. ÄNDA UPP TILL 5%.

59)=K

VÄLKOMMEN IN TILL OSS SÅ
BERÄTTAR VI MER ELLER GÅ
IN PÅ COOP.SE

Medlemspris
Smör

Kronljus 30-pack

ARLA
Välj mellan normal- och extra saltat.
500 g, jfr-pris 35:-/kg.

LILJEHOLMENS
100% stearin. Jfr-pris 2:63/ljus.
Ord pris 99:-/st.

35k

BILLIGARE
FÖR
MEDLEMMAR

79kS

2 för

Ljus som sprider
gränslös hjälp!
Vi skänker 5:- per såld
förpackning till
Kooperation Utan Gränser
och Vi-skogens
biståndsarbete.

Medlemspris

Medlemspris

Äpplen

Pepparkakshjärtan

Ik~iibZYZaH`a_bZYZa

SVERIGE
Välj mellan Aroma och
Ingrid Marie. Klass 1.

GILLEBAGAREN
425 g, jfr-pris 35:06/kg.

VIA/COMFORT
Välj mellan pulver tvättmedel 675-750 g, flytande
tvättmedel refill 600-720 ml och sköljmedel 750-1000 ml,
jfr-pris 0:36-1:43/tvätt.

BILLIGARE
FÖR
MEDLEMMAR

14)=S

14)=K
Coop Konsum
Stenhamra och
Kungsberga är
ombud för:

Medlemspris

BILLIGARE
FÖR
MEDLEMMAR

100k
5 för

Medlemspris

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:

Värdeavier

…att du nu kan köpa receptfria läkemedel hos oss.
(I Kungsberga endast lotter)

lll#`dchjb[Vg^c\hd#XdbiZaHiZc]VbgV/%-"*+%)),,(iZa@jc\hWZg\V%-"*+%)'%&)
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Kommunen
i långdragen
karttvist
KOMMUNEN | I en tvist
hävdar en kartproducent
att kommunen har använt
turistkartor som de inte
haft upphovsrätten till.
Tvisten, som pågått under tre
år, handlar om att det företag som ursprungligen tagit
fram kartorna hävdar att de
har haft upphovsrätt till dem
under 2006. Själva kartbroschyren är sedan producerad
av ett annat företag på uppdrag av kommunen.
– Vi har nu lämnat över
alla papper som ﬁnns i ärendet som visar att företaget
har fått betalt för både arbetet
och nyttjanderätten under
den aktuella tiden, säger Johan Elfver, informationschef
på kommunen.
Även ett antal småländska

kommuner har hamnat i liknande tvister med företaget
som tagit fram ursprungskartan, men där har man
kommit till förlikning.
Kartan som tvisten gäller har nu bytts ut på de gratiskartor som delas ut till besökare i kommunen.
Den 10 februari äger tingsrättsförhandlingar i ärendet
rum i Stockholms tingsrätt.

LO BÄCKLINDER

Låga avgifter rankar
Ekerö kommun högst
MÄLARÖARNA | Ekerö
kommun har de lägsta sammantagna priserna för el,
värme, avfall, vatten och
avlopp i Stockholms län.
Det framgår av årets Nils
Holgerssonundersökning.
Varje år görs en riksomfattande studie av kostnaderna
för de så kallade ”nyttigheter” som behövs för driften
av bostadshus.
Undersökningen genomförs av Nils Holgerssongruppen, där Fastighetsägarna
Sverige, HSB:s riksförbund,
Hyresgästföreningen riksförbundet, Riksbyggen och
SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) ingår.
I undersökningen framgår
bland annat att Ekerö energi,
till skillnad från alla andra
kommuner i Stockholm inte
har höjt sina elnätsavgifter
under 2010. Avgiften ligger
kvar på 40 öre/kWh. Det ger
Ekerö kommun en andra plats
i rankning av länets 26 kommuner. Lägst ligger Täby med
38 öre och högst nätavgifter
har Nynäshamn med 60 öre/
kWh.

Dock är det osäkert om elnätsavgifterna kommer att vara
fortsatt låga efter årsskiftet då
Ekerö energi helt och hållet går
upp i Fortum och inte längre
ﬁnns kvar som eget bolag.
– Just nu har vi fokus på
integrationen av bolagen och
jag kan inte säga någonting
om hur avgifterna kommer
att se ut efter årsskiftet. Jag
vet dock att vi måste göra en
harmonisering av priserna
mot närliggande områden,
säger Mats Ählberg, Ekerö
energis tillförordnade VD.
I årets jämförelse mellan kommunerna har Ekerö
kommun lägst taxor och avgifter för vatten, avlopp, el
och renhållning i länet. Sammantaget är genomsnittskostnaden för dessa 239 kronor per kvadratmeter. Högst
ligger Värmdö kommun där
motsvarande siffra är 339
kronor.
Elnätsavgifterna är reglerade och Energimarknadsinspektionen övervakar marknaden som utgör ett monopol.
Men just nu ﬁnns ingen modell för reglering av elnätspriserna. Den gamla modellen

Det är osäkert om Ekerö energis låga elnätsavgifter kommer att bestå efter årskiftet då Fortum helt och hållet tar över driften.
Foto: Lo Bäcklinder

avskaffades 2009 och en ny
träder i kraft först 2012.
Under 2008 beslutade Energimarknadsinspektionen,
efter en fyra år lång process,
att Ekerö energi och ett antal andra elbolag i Sverige
skulle betala tillbaka oskä-

ligt uttagna avgifter till
konsumenterna.
Priserna
jämfördes då med vad kunderna ansågs ha fått levererat i form av fungerande
nät till exempel, enligt den
så kallade ”nätnyttomodellen”.
Ekerö energis dåvarande

VD Erik Bonn hävdade trots
beslutet att de tagit ut rättmätiga avgifter, men gjorde
utbetalningen genom att
hålla inne planerade höjningar under 2010 som en
goodwillåtgärd.
LO BÄCKLINDER

Utställd detaljplan

Drottningholm

Detaljplan för del av Ekerö-Nibbla 1:1
(dnr 2008.19.214)

ett kungligt slott och ett världsarv

Ekerö kommun arbetar fram detaljplan för att
möjliggöra en komplettering av bostadsbebyggelsen i Nibbla backe med drygt ett dussin nya
bostäder, friliggande villor och kedje-/radhus,
på del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1.
Området är beläget vid Sundby/Nyckelby på
Ekerö.
Planområdet omfattar ett område för vilket
gäller förordnande enligt 113§ bygglagen. En del
av detta kan behöva upphävas.

Rullstolstaxi
Upptäck Drottningholms Slott.
Se ljusinstallationen i parken
under den årliga julmarknaden.
Ät gott på restaurangen. Ta med
ett minne hem från slottsbutiken.

560 315 00

öppet: lör‒sön kl. 12‒15.30, guidad
visning kl. 12 och 14, för barn sön
kl. 13. Julpyssel för barn. Slottsboden
och restaurang lör‒sön kl. 11‒16.
Julmarknad 4‒5/12 kl. 11‒16.
Stängt 13/12‒7/1

Detta är sista tillfället att lämna synpunkter
innan detaljplanen antas. En förutsättning
för att kunna överklaga kommunens antagandebeslut är att man lämnat skriftliga synpunkter
under planprocessens gång.
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Synpunkter kan även skickas med e-post till
stadsarkitektkontoret@ekero.se
Ä
· V

info: 08-402 62 8o
www.kungahuset.se

+DQGOLQJDU¿QQVQRYHPEHUGHFHPEHU
utställda på Stadsarkitektkontorets expediWLRQNRPPXQKXVHW7DSSVWU|PVYlJHQ|SSHW
YDUGDJDUNOSnELEOLRWHNHWL(NHU|FHQWUXP
samt på kommunens hemsida, www.ekero.se.
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Upplysningar: planarkitekt Eva Mill,
WHO

vallingbycity.se

Handla för
500 kr.
Få julgran.
En rödgran per kund mot uppvisande av ett kvitto på minst 500 kr,
daterat tidigast 24 nov. Utdelning av granar sker 10–23 december
så långt lagret räcker.

=

Flest butiker i västerort. Gratis parkering två timmar i garagen.
Öppet: mån–fre 10–20 lör 10–18 sön 11–18
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Mälaröarnas kvinnokamp
i historisk minnesbok
MÄLARÖARNA | Det
startade med en lapp på
Konsum i Träkvista 1977
och växte så småningom
till en rörelse som var stark
och synlig i kommunen.
I den nyutkomna boken
”Tusen systrar ställde
krav” berättas bland annat
historien om Ekerös starka
kvinnogrupp ”8-gruppen”.
I boken, som ges ut av Migra
förlag, berättar ett fyrtiotal
av 70-talets kvinnokampsaktivister om minnen från den
tid då kvinnor började göra
sin röst hörd på ett helt nytt
sätt och arbeta för kvinnlig
frigörelse.
På Mälaröarna hittade en
grupp kvinnor varandra genom att en av dem satte upp
en lapp på anslagstavlan på
Konsum i Träkvista där hon
bjöd in till att bilda en kvinnogrupp. Till första mötet
anslöt sig fem och gruppen
utökades sedan till åtta kvinnor som bildade en basgrupp.
Så småningom kom gruppen att bestå av som mest
ett femtiotal medlemmar, de
ﬂesta i 30-40-årsåldern.
Om sina upplevelser av
detta berättar Britt-Louise
Hemmingsson,
Louise

Björkman och Christina
Duvander som alla var med
i ursprungsgruppen. BrittLousie Hemmingsson är
fortfarande mälaröbo och
minns tydligt hur snabbt
gruppen växte.
– Den första lilla gruppen
ordnade välbesökta kvinnokulturdagar på Träkvista
fritidsgård och efter det
blev det stor tillströmning
av nya medlemmar, berättar hon.
Under kvinnokulturdagarna

synliggjordes kvinnors aktiviteter i kommunen och
fritidsgården fylldes av utställningar och bokbord. På
scenen framfördes föredrag,
teater, dans och musik. En
av kvällarna avslutades med
ﬁlmvisning.

”I kvinnogruppen
gav vi varandra
glädje, kraft och
kunskap”

Tusen av kommunens då
sextontusen invånare besökte fritidsgården denna helg.

kunna köpa giftfria grönsaker.
Men en av de största
funktionerna var ändå det
stöd som kvinnorna upplevde av varandra. ”I kvinnogruppen gav vi varandra
glädje, kraft och kunskaper.
Jag har fått större självförtroende och mod att visa
mina känslor och handla
därefter”, skriver en av författarna om vad 8-gruppen
gav henne.
I antologin ”Tusen systrar ställde
krav” berättar några av eldsjälarna i Mälaröarnas egen kvinnorörelse om sina minnen.

Gruppen anordnade sedan
ﬂera större arrangemang i
kommunen. Nya kvinnokulturdagar följde året efter och
även ett heldagsevenemang
för att belysa miljöfrågor och
alternativa energikällor ur
kvinnoperspektiv.
En cykeldemonstration mot

kärnkraft arrangerades och
karavanen gick genom Ekerö
tätort. Som avslutning lästes ett manifest upp utanför
kommunhuset och spikades
sedan upp på dess ytterdörr.
Likaså bildade kvinnorna
ett grönsakskollektiv för att

Till stor del bemöttes gruppen med positiva reaktioner.
– Jag upplevde att vi
fick mycket uppbackning
av omgivningen. Pressen
skrev om oss och eftersom
vi blev omskrivna i tidningen blev också många intresserade av de frågor vi drev,
säger Britt-Louise Hemmingsson.
Under 1981 upplöstes
till slut den ursprungliga
8-gruppen då några av kvinnorna anammade en mer
radikalfeministisk ideologi.
Vissa delar av gruppen fanns
kvar ytterligare en tid, men
så småningom upphörde
även dessa.

LO BÄCKLINDER

Kommunens gymnasielever
i jämförelse med övriga landet
Kategori

Placering av
290 kommuner

Procent

Medelprocent i
hela landet

Yrkesförberedande
gymnasium

271

36,9

43,6

Studieförberedande
gymnasium

12

58,9

46,4

Universitet eller
högskola inom tre år
efter avslutat gymn.

26

45,3

40,8

0HQI|UVWGDJVI|UMXOERUGHW6NlUJnUGHQIO\W
WDULQRPKXVRFKLnUSUHVHQWHUDUYLIOHUDQ\D
RFK DQQRUOXQGD UlWWHU /LND VMlOYNODUW KLWWDU
GXlYHQDOODMXOERUGVNODVVLNHUKRVRVV

BORDET

 (! !

NYKROG

  

info@nykrog.se www.nykrog.se
Träkvista, Fantholmsvägen in till höger vid Ekerö båtklubb

I årets rapport ”Öppna jämförelser – gymnasieskola”
hamnar kommunens ungdomar på plats 26 av 290 i
landet när det gäller andelen ungdomar som påbörjat
studier på universitet eller
högskola inom tre år efter
avslutade gymnasiestudier.
Även när det gäller
genomsnittligt betygspoäng placerar sig kommunens
ungdomar bra med genomsnittspoäng på 14,4 och
hamnar därmed på plats 42
i landet.

Ekerö är också en av de kommuner som har lägst andel
elever som valt yrkesförberedande linje på gymnasiet.
Däremot är andelen elever
som valt studieförberedande
utbildning bland de högsta
i landet.
Av rapporten framgår
även att antalet elever i landet som är i gymnasieålder
beräknas minska med cirka
fem procent per år under de
närmaste åren. Under 2008
fanns det nästan 400 000
elever i gymnasieålder och
2015 beräknas siffran vara
knappt 300 000.
Undersökningen är utförd
av Sveriges kommuner och
landsting.

*/$'
3c6.

JUL
serveras under adventshelgerna med start
26 nov kl 18. Pris 395 kr/person
Vill ni boka julbord eller jultallrik en
vardagskväll? Ring! Tel: 560 330 25

KOMMUNEN | Många av
kommunens elever väljer
studieförberedande gymnasium istället för yrkesförberedande. Det framgår
av en nyligen släppt undersökning.

LO BÄCKLINDER

Välkommen till

Klassiskt julbord

Många väljer teoretisk
gymnasieutbildning
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SWE

Sveriges modernaste shopping
vid Bromma ﬂygplats. brommablocks.se

Anders och Elisabets
skafferi.
”Allt du behöver”
, påstår Bromma Blocks.
Stämmer det verkligen, undrade Anders och Elisabet. För att testa påståendet
ﬂyttade de helt sonika in och bor nu på 60.000 m2. I 100 dagar bor de nu
med Sveriges största COOP och ett 80-tal andra butiker mitt i vardagsrummet.
Följ deras märkliga test av vårt påstående på bloggen 570rumochkök.se
Välkommen till Bromma Blocks. Våra öppettider är: Vardagar 10–20,
lördag 10–18, söndag 10–18. Coop Forum 8–22 varje dag. brommablocks.se
Bromma Blocks ägs och utvecklas av

JULKLAPPSLÖRDAG
i Ekerö Centrum 27 november kl 10-15

Pepparkaksbak
för barnen!

Tomteverkstan’s
s
leksaker
har kommit!

Gissa vikten på skinkan!

25:-/st

AFTER EIGHT 400 g

Tappström

Har du ingen katalog
är du välkommen in
och hämta en.

50 % på alla väskor!

Julklappstips!

Ä
Även
på skomakeri, kemtvätt,
s
skrädderi och mattvätt vid
iinlämning och betalning under
dagen!
d

Ekeröförfattaren Stefan
Tegenfalks ”Vredens tid”
till kanonpriset 79:-

Ekerö Kemtvätt
Ekeröodlad Amaryllis
jumbolökar 2-3 stänglar
ﬂera olika sorter 145:-

20 % på overaller
och jackor från KETCH!

Ekerö Blomman

Kaffe & Kanelbulle

20:-

CAFÉ

Välkomna!

15:Tuggummi Wringleys Extra10:2 st Läkerol

V har även
Vi
korvförsäljning
utanför!
Välkomna!
V

Månadspara med oss
– vi hjälper dig!
Handelsbanken Ekerö

Ekerö tobak

Alla erbjudandena på detta uppslag gäller endast under julklappslördagen den 27 november 2010

O

O

Ponnyridning O Ansiktsmålning O LotteriO Jultomen ﬁnns på plats och delar ut
julklappar till alla barnen O Kanonbra erbjudanden i alla butiker
Och mycket annat roligt för både stora och små
www.ekerocentrum.se

Månadens erbjudande: Sias ljuslyktor Prague
Nu 299:- för 2 st (ord pris 495.-)

Lördagen 27 november
möter du modeexperten
Roger från Skaga!
Mingla med
oss mellan
kl 11-15

Veckans erbjudande: Köp Mairos vackra
tyger och du får färdigsydda
veckgardiner utan extra kostnad

CROSSROADS
I N R E D N I N G

&

D E S I G N

Mitt emot bokhandeln

Kattens dag den 27 november!
Den perfekta julklappen!
Björn Borg Kids Underwear

MASSOR AV SPECIALERBJUDANDEN
I BUTIKEN!

Fr stl 110/116-158/164. Härliga mönster och färger

99:-/st

(ordpris 169:-/179:-)

Vinterjacka från Vila
Off white och Svart, ord. pris 700:-

SALMING
presentförpackning

Idag 400:Fler ﬁna erbjudanden i affären!

Kalsong+strumpa+nyckelring
.........................

300:-

Pyjamas fr ... 300:-

TOFFLOR SHEPPARD
I dag 249:- (ord. 349:-)

ån
39 kr/. prmis

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

• Kort och kredit
• Mobilbanken
• Snabbsaldo till mobilen
• Värdepapperstjänst Bas
• Nyhetsbrev

ord
ån
50 kr/m

Läs mer på swedbank.se/nyckelkund

Välkommen och träffa oss
på torget. Vi bjuder på glögg,
saft & pepparkakor.

Alla erbjudandena på detta uppslag gäller endast under julklappslördagen den 27 november 2010
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Gigi Sahlstrand är alltid medveten om vilka fåglar som finns runt omkring henne oavsett var hon befinner sig. Hon kan känna igen Sveriges 250 vanliga fågelarter bara på deras läten.

Foto: Göran Forsberg

Från gluttsnäppa till stäppvipa
En av förgrundsfigurerna i
Sverige inom fågelskådning är
svartsjöbon Gigi Sahlstrand.
Bland annat är hon nybliven
författare till en fågelskådarbok och med 370 fåglar på sin
”krysslista” är hon verkligen rätt
person att inspirera blivande
fågelskådare.
Det som började med att Gigi ﬁck
syn på en gluttsnäppa 1995 när hon
lyfte upp en kikare på besök hos bekanta, har eskalerat till ett intresse
som idag ﬁnns med henne en stor
del av dygnets ljusa tid.
– Jag blev helt fascinerad när jag
ﬁck se fågeln på riktigt nära håll
genom en bra kikare och förvånad
över att jag inte ens visste att vi hade
så långbenta fåglar i Sverige, trots
att min mamma var duktig på fåglar
och hade lärt mig mycket.
Intresset ﬁnns sannerligen närvarande mest hela tiden. Vi hinner inte
ens sätta oss vid köksbordet med
hisnande utsikt över Svartsjöviken
innan det piper till i Gigis telefon.
– Det var ett larm om att någon sett
en vitvingad lärka på Holmögadd utanför Umeå, men det är lite för långt
att åka just nu trots att jag inte sett en
sådan, säger Gigi och skrattar.
– Det är inte så ofta som man har

tid att åka men det är ett kul sätt att
övervaka vilka fåglar som blir siktade runt om i landet och gör att man
känner sig delaktig.
Faktum är att det har hänt både en
och ﬂera gånger att hon har kastat
sig iväg för att titta på en ovanlig
fågel som någon annan fågelskådare tipsat om genom larmtjänsten
Bird message service. Det har även
hänt att hon har missat en fågel med
tjugo sekunder, när hon åkt ända
till Öland för att titta. Men just idag
räcker inte tiden till för att ens försöka hinna fram.
– Jag har precis börjat ett nytt
jobb, samtidigt som jag jobbar kvar
på mitt gamla jobb under en månad. Under samma tid har det varit mycket uppmärksamhet kring
boken. TV, radio och tidningar har
hört av sig och jag och min medförfattare Eva Stenvång Lindqvist
har fått ﬂera förfrågningar om att
komma och föreläsa runt om i landet.
Boken ”Börja skåda fågel” som
kom ut i början av september har
upptagit en stor del av Gigis tid
under senaste året och förutom
styrelse-engagemang i ﬂera olika fågelskådarklubbar är Gigi också en av
de drivande personerna i ”Sprätt-

Välkommen till
Kronans Droghandel
i Bromma Blocks
Här kan du hämta ut recept,
köpa receptfria läkemedel och
fråga om råd kring din hälsa

hönan”, Sveriges första fågelskådarförening för kvinnor.
– Den grupp fågelskådare som
växer mest är kvinnor över fyrtio.
Många vill ha en hobby när barnen
har börjat bli stora och fågelskådning är ett enormt skönt sätt att
koppla av.
I samband med Falsterbo bird
show i början av september utsågs
Gigi till ”Årets silvertärna” av Sveriges ornitologiska förening. Priset
delas ut till en kvinna som gjort
värdefulla insatser för fågelintresset och Gigi belönades bland annat
både för sitt arbete med boken och
engagemanget i Sprätthönan.
Den lilla tid som blir över när styrelseuppdrag och föreläsningar är
avklarade ägnar Gigi åt det egentliga intresset – fåglarna. Hon är inte
en regelrätt ”kryssare” som bara
drivs av att jaga nya arter att pricka
av, även om hon fascineras av att få
chansen att se ovanliga ﬂygare. Det
är fåglarna och deras beteenden som
är hennes egentliga intresse.
– Jag skådar oavsett vad jag gör.
Fåglar ﬁnns överallt och jag registrera hela tiden vilka fåglar som hörs
och syns runt omkring mig.
Gigi har alltid en inre radar igång
för att känna av vilka fåglar som

Kikaren ligger alltid redo i bilen

och det händer ofta att hon stannar bilen på väg hem från jobbet när
hon får syn på en fågel som väcker
hennes intresse.
– Jag reser också mycket i mitt
jobb, vilket gör att jag brukar skåda
utanför arbetstid på en massa spännande ställen runt om i landet och
även utomlands. De annars delvis
tråkiga resorna har blivit mycket
trevligare sedan fågelskådningen
kom in i bilden.
Namn Gigi Sahlstrand
Bor Svartsjö
Familj Sambo och bonusdotter
Aktuellt En av författarna till
den nyutkomna boken ”Börja
skåda fågel” och utsedd till ”Årets
Silvertärna” av Sveriges ornitologiska förening.
Arbetar Inom IT-branschen
Intressen Fåglar, friluftsliv, bräd-

Gigi leder också fågelskådarresor,
både inom och utom landet och är
med och ringmärker fåglar på Gotland. Men även på hemmaplan upptas fritiden till stor del av fåglarna.
Kikaren står riggad bredvid matbordet, med full utsikt över Svartsjöviken och den egna trädgården är full
med allehanda fåglar eftersom Gigi
matar sina vänner året om.
Sist i kryssraden som består av
370 unika arter sedan hon började
och ungefär tvåhundra ”årskryss”,
ﬁnns en stäppvipa som Gigi såg i
Lena i Uppland i maj i år. Men ingen
kan ju tro att det är nog med detta.
Skådandet fortgår dagligen och det
dröjer nog inte länge innan listan
kan göras ännu längre.
LO BÄCKLINDER

åkning och vattensporter som
simning och dykning
Favoritplats på Mälaröarna
Svartsjöviken med det spännande fågellivet och den vackra
slottsmiljön
Vill ändra på Mälaröarna
Trafiken. Det behövs cykelvägar,
färjeförbindelser och vägbelysning bland annat

SÖKES!
Dubbla poäng
fram till den
r!
sista novembe

Du hittar oss i Coop forum.
Välkommen in önskar,
Zakia med personal

ﬁnns i närheten. Hon beskriver hur
hon kan avslöja en ovanlig fågel på
långt håll på dess rörelsemönster
och silhuett. Hörseln är också vässad till max och Gigi kan känna igen
Sveriges cirka 250 arter bara på hur
deras vårsång låter.

Gäller allt utom varor på recept
med högkostnadsskydd.

www.kronansdroghandel.se

Vi söker ett par glada medarbetare till vårt
XVE½OPIHEVKmRK
,IPK/ZmPP)\XVE
0}RIRPMKXJEGOPMKXEZXEP
7OMGOEERW}ORMRKIRXMPPMRJS$IOIVSXE\MWI
:MHJVoKSVOSRXEOXE,SSQERIPPIV
8LIVIWE

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

ÖPPET HUS

BO KA
KVÄL LE N
RE DA N NU !

Onsdag 24 november kl 18-20
0

PROMENERA OCH VINN!
Vi bjuder alla våra
kvällskunder på en
stegräknare!

Hemliga
erbjudanden
och demonstrationer av våra
leverantörer *

Alkoholfria
drycker och
snacks till
alla.

Den som har gått flest
steg under kvällen vinner en
DREMEL TRIO MULTIMASKIN!

**Erbjudanden
E bj d d ffrån
å följande
fö
följ
ö ljj d lleverantörer:

ELFA/LUMI t GISLE/KRIGSVOLL t SCA BIONORR
THOMÉE t IFÖ t FINJA t SWEDSPAN t T-EMBALLAGE
GELIA t WEBER t B&B PRODUCTION t MG RENTAL
Byggvaruhuset Färingsö Trä AB t Färentunavägen 65
Tel: 08-560 241 00 t Fax: 08-560 242 98 t info@faringsotra.se

t
t

179 75 Skå
www.faringsotra.se

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

BESIKTIGAD

Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRIS: 2 175 000 kr
BOAREA: 96 kvm
BIAREA: 96 kvm
TOMTAREA: 1 607 kvm
ADRESS: Skogsvägen 18

BESIKTIGAD

MÄKLARENS BESKRIVNING: Äntligen ett hus i Gamla Stenhamra
TILL SALU 4REVLIG ENPLANSVILLA MED KËLLARE OCH GARAGE  
KVM 4RE SOVRUM "RA FÚRVARINGSUTRYMMEN OCH GARAGE I KËLLAREN
4REVLIG PLAN BARNVËNLIG TOMT OM   KVM /MDRËNERAT
LUFTVËRMEPUMP BRASKAMIN OCH UTBYTTA FÚNSTER ) ÚVRIGT ËLDRE
YTSKIKT OCH RENOVERINGSBEHOV ,UGNT LËGE NËRA BAD LEKPLATS SKOLOR
BUSSHÍLLPLATS OCH AFFËR

Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRIS: 4 475 000 kr
BOAREA: 193 kvm
BIAREA: 80 kvm
TOMTAREA: 1 778 kvm
ADRESS: Morellvägen 23

MÄKLARENS BESKRIVNING: 0UTSAD OCH MYCKET VËL UNDERHÍLLEN
VILLA MED BERGVËRME POOL UTOMHUS SPA DUBBELGARAGE ÚPPEN
SPIS OCH mERA lNA TRËDËCKADE UTEPLATSER 4REVLIG TRËDGÍRDSTOMT
OM   KVM MED ETT OGENERAT BRA LËGE MOT ALLMËNNING &INA
SËLLSKAPSUTRYMMEN OCH ÚPPEN PLANLÚSNING 6ËLORDNAD STOR OCH
ASFALTERAD GÍRDSPLAN MED PLATS FÚR mERA BILAR

BESIKTIGAD

&ËRINGSÚ "REDLÚT
UTGÅNGSPRIS: 2 975 000 kr
BOAREA: 156 kvm
BIAREA: 20 kvm
TOMTAREA: 2 661 kvm
ADRESS "REDLÚTSVËGEN 

Färingsö - Stenhamra
MÄKLARENS BESKRIVNING: 4REVLIG   PLANSVILLA MED VIDBYGGT
GARAGE "YGGÍR  &EM BRA SOVRUM ALLRUM OCH VARDAGSRUM 3TOR
PLAN TOMT OM   KVM MED LANTLIGT LËGE 3TOR TRËDËCKAD UTEPLATS
DËR SOLEN mÚDAR HELA DAGEN -YCKET LÍGA DRIFTKOSTNADER .ËRHET TILL
BAD BUSS 3VARTSJÚ SLOTT SAMT DEN PLANERADE NYA FËRJEFÚRBINDELSEN
TILL (ËSSELBY

UTGÅNGSPRIS: 3 500 000 kr
BOAREA: 137 kvm
BIAREA: 15 kvm
TOMTAREA: 1 009 kvm
ADRESS: Kvartsstigen 4

MÄKLARENS BESKRIVNING: Modern och nästan ny enplansvilla
v-YRESJÚHUS !VANTIv I vNYFUNKISSTILv "OAREA CA  KVM SEPARAT
FÚRRÍD  KVM OCH CARPORT (ËRLIGT ÚPPEN PLANLÚSNING OCH STORA
FÚNSTERPARTIER 2YGGÍSTAK MED   M I TAKHÚJD SPA BAD BASTU
BRASKAMIN OCH lNA UTEPLATSER PÍ mERA SIDOR OM HUSET 0LAN lN TOMT
I POPULËRT OMRÍDE 'RËNSANDE MOT ALLMËNNING .ËRA STRÚVOMRÍDEN
LÚPARSLINGA OCH SVAMPSKOG

DRAGNING I ALMANACKSLOTTERIET:
Grattis, du med nr 1 738 på din Mäklarhusalmanacka! Välkommen till oss för att hämta ditt pris! Nästa dragning: 13 december.
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Växande tennisintresse
Det talas mycket om den stora aktivitet
som råder inom fotboll och ishockey
bland öarnas barn och ungdomar, men
det är inte bara här som träningsivern
finns. I Ekebyhovs tennishall tränas det
från tidiga morgonen till sena kvällen.
Dryga tvåhundra aktiva från åldrarna fyra
år och uppåt lär sig att hantera boll och
rack och intresset är på ständig uppgång.
Det ökade intresset kanske man kan kalla en
Söderlingeffekt. När Robert Söderling gick till
ﬁnal i franska öppna för ett par år sedan, var
det i vilket fall många som ringde till tennisskolan just den sommaren.
För cirka ett år sedan tog Ekerö tennisklubb
över tennisskolan, som tidigare drivits av Mikael Rydberger och Christian Wellros.
Jonas Tydén blev ny chefstränare och vid
hans sida ﬁnns David Bengtsson, Christian
Brydniak och Micaela Hjelm.
Jonas började själv spela när han var sju år
för Mikael och Christian. Han tävlade många
år och gick sedan på universitet i USA i fyra år
med tennis som inriktning. När han kom tillbaka till Sverige blev han erbjuden att ta över
chefstränarrollen.
– Det gick väldigt fort men jag är jätteglad
för det, säger Jonas.
Även David har spelat tennis sedan barnsben. Han började när han var sex och tävlade
i många år.
– Direkt efter gymnasiet började jag hjälpa
till som tränare i klubben och kombinerade
det med andra jobb säger David.
Jonas började redan under sista året på
gymnasiet att vara tränare, men då långt ifrån
så många timmar som det är idag.
– Det blir långa dagar. Vi börjar tidigt på
morgonen och kör fram till 19-20-tiden på
vardagar. Sedan blir det oftast en dag på helgen. Men man ska komma ihåg att vi gör det
för att det är kul. Det är vårt intresse, säger
Jonas.

Jonas Tydén och David Bengtsson har fullt upp med tennisträningen. 170 barn och ungdomar tränar i Ekerö
tennisklubb och klubben har flera, lovande juniorer i tävlingsgruppen.

Foto: Ewa Linnros

FAKTA EKERÖ TENNISKLUBB


>> Den 19/12 1964 träffades sex personer och bildade Ekerö tenniskklubb. I den
första styrelsen var Gösta Hermansson ordförande och Roland Carlsson kassör.
Det fanns redan en tennisklubb på Ekerö, nämligen Tappströms tennisklubb som
så småningom gick upp i ETK. Klubben var från början en motionsklubb för spelare som nått mogen ålder.

Campido Fastighetsförvaltning söker
till fast uppdrag på Ekerö

GÅRDSKARL
Läs mer om tjänsten på www.campido.se
Campido utför förvaltningstjänster på entreprenad. Vi tillhandahåller tjänster inom
ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsdrift och projektledning. Vi vänder oss till
fastighetsägare som vill ha en trygg och engagerad förvaltning av sina fastigheter och
som förstår värdet av seriös förvaltning och värdebyggande i fastigheter.

Deras entusiasm går inte att ta miste på när
man pratar med Sanna Johansen, mamma till
en av tävlingsgruppens framgångsrika spelare, Tom Johansen. Så här berättar hon om
sejouren i Båstad i maj.
– Tänk när Tom och Nathalie Hedblom
skulle ut på match kl 8. Då står Jonas och David redo att träna med dessa två 14-åringar
kl 06.30 uppe på ”drivan” och det är inte det
skönaste vädret man kan tänka sig. Det småduggar och blåser kallt som det gör i Båstad
så tidigt på sommaren. Vi föräldrar står påpälsade och dricker kaffe och huttrar och tittar på dessa två entusiastiska tränare som tror
på ungdomarna. Dessa två unga tränare ger
järnet och peppar Tom och Nathalie att träna
varenda morgon, berättar Sanna Johansen.
– Det är ju de tävlingarna vi brinner för. Det

är i de stora tävlingarna som SALK Open och
Båstad tennis och SM som vi vill att det ska gå
bra. Det är där man får mäta sig med de bästa,
säger Jonas och David fyller i att de hade det
största deltagarantalet i Båstad i somras som
de någonsin haft med tolv spelare. De har
också många spelare på väg upp.
Resultaten från Båstad blev också bra med
två kvartsﬁnaler i två olika klasser. Det var
Nathalie Hedblom i klass ﬂickor 14 B och Tom
Johansen i klass pojkar14 C.
I tennisskolan och tävlingsgruppen ﬁnns

idag 170 barn och ungdomar. Utöver det ﬁnns
sportskolan med 38 barn i åldrarna 4-6 år som
leds av Philip Ohlsson eller Johan Trulsson.
Målet är att sedan slussa in dem i tennisskolan. Dessutom ﬁnns en stor vuxengrupp.
– Det är det som är roligt med det här jobbet. Vi tränar allt från sjuåringar till vuxna och
allt däremellan plus elitträning, säger Jonas.

”Vi har så många ungdomar
och det är lika mycket tjejer
som killar”

Det största problemet är att klubben är mycket trångbodd. Idag har man två inomhusbanor vid Ekebyhov och två på Träkvistavallen.
Vid Ekebyhov ﬁnns också två utomhusbanor.
Byggplaner ﬁnns för att bygga ﬂer inomhusbanor vid Ekebyhov för att samla verksamheten på en plats. Men allt är en fråga om ekonomi och man tycker också att det är synd att
det inte ges något direkt intresse och stöd från
kommunen.
– Vi har så många ungdomar och det är lika
mycket tjejer som killar. Dessutom har vi kö,
men idag förmår vi inte att ta in alla, säger Jonas.
– Det vore också roligt om vi kunde göra
som andra klubbar runt Stockholm och bjuda
in till tävlingar här, men idag har vi för lite
plats för sådana evenemang, säger David.
De har visioner och idéer att kunna ha läxläsningsrum och också tennisfritids, men åter
är det en fråga om ekonomi.
Jonas och David hoppas ändå att det så
småningom kan bli ett riktigt tenniscenter
vid Ekebyhov. Kvalitén på träningen ﬁnns där
redan och entusiasmen saknas inte hos Jonas
och David som jobbar vidare, från morgon
till kväll, sex dagar i veckan för att kanhända,
forma en framtida tennisstjärna på tennisSveriges stjärnhimmel.

EWA LINNROS

Föräldrakooperativet Eken söker en
Förskollärare, tillsvidareanställning 80-100 %
Verksamheten bedrivs i en härlig miljö i Färentuna. Barnen vistas i en
åldersblandad grupp och tillsammans skapar vi en miljö där barnen kan
mötas, utmanas, inspireras samt lära och växa. Vi strävar efter att alla
pedagoger har ett förhållningssätt där lek och lärandet är i fokus och där
Q\ÀNHQKHWRFKXSSWlFNDUJOlGMHVWLPXOHUDV,YnUXWRPKXVPLOM|InUYLLQVSLration till att bedriva ett aktivt miljöarbete där vi tematiskt arbetar utifrån
YnUµ*U|Q)ODJJFHUWLÀHULQJµ
Tillträde: 10 jan eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag: 8 december 2010
För mer information se hemsidan www.eken.se
HOOHUNRQWDNWDI|UVNROHFKHI,QJHU'REVRQ
på telefon 560 42 392 eller via mail eken@eken.se

www.raktpa.se

20 %

rabatt på tapeter från
Midbec och InTrade!
Gäller 20 november t o m
1 december.

TAPETYRA
Tapetvecka på Mälarö Färg & Tapet!
Även ditt hem kan behöva en uppfräschning inför vintern. Nu har
vi fått in massor av nya tapeter som garanterat ger dig ha-begär.
Välj bland Eco, Boråstapeter, Midbec, InTrade, Esprit, Sandberg,

10 %
rabatt på övriga
tapetkollektioner!

Sanderson, Decor Maison, Duro, Ralph Lauren, Today Interiors,
Larsen, Casadeco, Designers Guild och många, många ﬂer!
Välkommen in för idéer och inspiration!

Gäller 20 november
t o m 1 december.

C

Här ﬁnns

vi!

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

Snart är vintern här!
Sänk dina värmekostnader redan nu.
Kontakta
oss för ett
kostnadsfritt
hembesök.

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 ﬁnns 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.

IVT FÖRSÄKRING

års

 

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

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING
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På Mälaröarnas Veterinärpraktik
Lördag 27 november kl 10-16
z Vi bjuder på kaffe och bullar
z 20% på allt foder från Royal




Canin & Hill’s
z 10 % rabatt på ”hygienartiklar”,
fordertillskott m.m
z 10 % rabatt på vaccinationer




Välkommen till oss!

Bryggavägen 109 z Telefon 08-560 341 85

Utställelse av arbetsplan
Väg 800/814/815, Bytespunkt Svanhagen, Ekerö Kommun.
Traﬁkverket har i samråd med Ekerö kommun och Storstockholms Lokaltraﬁk upprättat
ett förslag till arbetsplan för ombyggnad av bytespunkt vid rubricerad vägkorsning. Syftet
är att förbättra traﬁksäkerheten och traﬁksituationen för de som åker med kollektivtraﬁken. Ett förslag till arbetsplan ställdes ut 2007, det förslaget har omarbetats varför en
ny utställelse nu genomförs.
Arbetsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ﬁnns att ta del av under tiden
23 november t o m 14 december 2010 under respektive kontors öppettider hos:
1. Traﬁkverket, Sundbybergsvägen 1, Solna
2. Ekerö kommun, Tappströmsvägen 2, Ekerö
samt på Traﬁkverkets hemsida www.traﬁkverket.se
Anmärkningar och yttranden över arbetsplan skall vara ingivna till Traﬁkverket,
Marianne Eriksson, 172 90 Sundbyberg, senast den 14 december 2010.
Inkomna anmärkningar och yttranden ﬁnns att ta del av hos Traﬁkverket Region
Stockholm under tiden för arbetsplanens utställelse.
Önskas ytterligare upplysningar kan kontakt tas med projektledare Kristine Spinos,
telefon 08-757 67 01.

Traﬁkverket är en ny myndighet som ansvarar för de statliga vägarna och järnvägarna. Myndigheten ansvarar
också för den långsiktiga planeringen av det samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se
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Högst upp i Nibbla backe, inte långt från
Ekerö prästgård, ligger ett litet oansenligt
torp i skogsbrynet. Det är knuttimrat, färgen
är röd och knutarna vita. Precis som ett gammalt svenskt torp ska se ut. Men byggnaden
är i dåligt skick. Ägarna, Stockholms stad, har
inte haft något intresse av att underhålla det.
Torpet, byggt under 1800-talet, har förmodligen bara fått stå kvar eftersom det ingår i en
levande gårdsmiljö.

M

en nu ska det rivas för att ge plats åt ett helt nytt
område med villor. Varför gråta över det, tänker du
som läser det här. Riva gammalt och bygga nytt det
händer varje dag. Men betänk då att just det här lilla
torpet ruvar på alldeles särskilda minnen och hemligheter.
Här bodde nämligen Cornelis Wreeswijk som tonåring i början av 1950-talet. Cornelis var tretton år när han kom till Sverige
och Ekerö. I den lilla faluröda stugan på ett rum och kök startades
hans framtidsdrömmar och här bodde han tills han fyllde sjutton.
Det var på Ekerö Cornelis lärde sig spela
gitarr av traktens spelmän, gick i skola
och jobbade extra på Konsum för att få
råd att köpa sig sin första gitarr. Under
fyra år tog han varje dag den blå Mälarbussen in till Fridhemsplan och till S:t
Görans samrealskola.
Torpet var visserligen litet men här
fanns det som behövdes. Standarden
var troligen inte sämre än många andras.
Det här var oskuldsfulla år, har systern
berättat, då man lekte alla barndomens lekar. Själv har Cornelis sagt att
han levde i drömmar och dimma och försökte odla någons lags
fantasivärld. På 1950-talet var Ekerö fortfarande en lantbruksidyll
med små och slingriga vägar. Det sägs att Cornelis kunde sitta på
en sten invid landsvägen och öva på sin gitarr. Fast man vet ju inte
riktigt säkert. Skrönorna kring Cornelis är många.
Det vi med säkerhet vet är att Cornelis kom att leva ett färgstarkt liv, att han berikade svenskt kulturliv och förnyade vissången.
Han är en av våra moderna diktare som nämns med samma aktning som Bellman och Taube. När han kom till Sverige kunde han
inte ett ord svenska men han gav sig sjutton på att snabbt lära sig.
Resultatet blev att han behärskade vårt språk bättre än någon annan. När Cornelis dog
1987 var han något av
en nationallegend.
Inte dåligt av en liten
knubbig pojke från
Holland!
Just nu visas filmen om Cornelis liv
på biografer runtom
i landet. Tidningarna
har hakat på och det
skrivs spaltmetrar om
Cornelis brokiga artistliv. Samtidigt är det få som känner till det
lilla torpet i Nibbla, skaldens barndomshem, som snart ska jämnas
med marken. Hur ändrar vi på det och är torpet värt att bevaras?
Svårt att svara på. Det här är ju ingen kommunal angelägenhet
men låt oss se hur andra bygder uppmärksammar sina kulturpersonligheter. I Håbo kommun driver hembygdsföreningen
soldattorpet som visar författaren Jan Fridegårds livsgärning och
i Ludvika kan man besöka diktaren Dan Anderssons lägenhet där
han skrev många av sina visor.
Nog skulle vi i Ekerö kommun kunna hedra en flygande holländare? Fast då behövs förstås en välvillig finansiär med kreativa
idéer som kan rusta upp torpet och ge det nytt innehåll. Nåja, idéerna finns nog redan: skrivarstuga, klubblokal,
kvarterskrog, kulturell mötesplats...

Wreeswijks
barndomshem i Nibbla
ska rivas

Gunilla Lindberg

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

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

Julhandeln kan börja!

SOLVÄRMEPUMP
BEFRIAREN FRÅN ELBEROENDET

IÄR
PREM
R UNIKA

FÖR VÅ
M!
PEKSKÄR
E KAN
ENKLAR
E BLI!
DET INT

Premiär för en ny modell av vår unika Solvärmepump! Så enkel att använda, 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 elkostnader med en Solvärmepump!

UNNA DIG
MJUK A PAKET!
Lyxa till julen för hela familjen med sköna, färgglada
kläder – för såväl stora som små. I butiken hittar du
även leksaker, böcker, gosedjur och hudvård.
SOBEA » Sköna kläder, presenter & leksaker

JULINSPIRATION!
Förgyll ditt hem med nya ramar, plädar, lyktor,
kuddar, doftljus, spännande teer, smycken, möbler, porslin
och mycket, mycket mer. Välkommen in.
RAMA IN & RUM » Presenter, inredning, möbler & smycken

VÄLMÅENDE HUD!
www.eviheat.se
Vill du veta mer?
Fråga oss!
Vi är experter på att installera
Evi Heat Solvärmepumpar!

IPL är en revolutionerande teknik som skonsamt tar bort
rynkor, slapp hud, ärr av acne och andra typer av fläckar.
Varmt välkommen hälsar Carina Persberg, IPL
och Pigmentspecialiserad Hudterapeut.
SALONG STORA BLÅ » Din Skönhet i Fokus!

EN SMÄRTFRI VARDAG!
Stötvågsbehandling har dokumenterad effekt på skador
och besvär i kroppens senor och muskelfästen. Vi behandlar
bl a tennis- och golfarmbåge, hälsporre, löparknä och seninflammation i axeln.
RYGGCENTER » Naprapater, träning & rehabilitering

Tel: 08-560 354 08
www.birkaror.se

www.buti ks byn.s e
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Cyndee Peters sista konsert
på Ekerö före USA-flytten
EKERÖ | Gospelsångerskan
Cyndee Peters flyttar tillbaka till USA efter drygt 40
år i Sverige. Men innan dess
kommer hon till Ekerö kyrka
för julkonserter tillsammans med hennes pianist,
ekeröbon Daniel Stenbaek
och Ekerö gospel.

Målning av Christian Poignant.

Höstens sista
slottsutställning
EKEBYHOV | Höstens sista
utställning på Ekebyhovs
slottsgalleri bjuder besökarna på måleri med landskap, djur och människor.
Christian Poignant arbetar
med landskapsmåleri i olja i
gränslandet mellan abstrakt
och föreställande. På Ekebyhovs slottsgalleri kommer
han att visa en serie nya oljemålningar och bilder i montageteknik kallade ”Tid vid
Haget”. De har sitt ursprung
från Haget på norra Ölands
kalkstenshällar.
Tillsammans med Christian Poignant ställer också
konstnären Johan Petterson
ut. Hans bilder handlar om
naturen eller rättare sagt om

bilder av naturen. Med inspirationskällor som 1700-talets
landskapsmåleri och gamla
skolplanscher skapar Johan
Pettersson lustfyllt möte
mellan skogens invånare och
människan. I en glad kolorit
ställs frågor om vad vi gör
med naturen och vad vi gör i
naturen.
EWA LINNROS

”Trast på
Petterson.

kvist”

av

Johan

Sundsgården är en skola och ett behandlingshem på vackra Färingsö i Ekerö kommun med
)UlOVQLQJVDUPpQVRPKXYXGPDQ9LÀQQVWLOO
företrädesvis för pojkar med psykosociala
problem, neuropsykiatriska funktionshinder och
otillfredsställande skolsituation. Eleverna är mellan 10-15 år
vid inskrivningen. Eleverna går i Sundsgårdens skola under
dagtid och bor i små elevhem avpassade för fyra elever med
en ansvarig behandlingspersonal. Behandlingspersonalen
har ansvar för elevernas dagliga omvårdnad och tillsyn,
samarbetet med föräldrar och socialtjänst i samrådan med
bitr verksamhetschef med ansvar för behandlingen.

Sundsgårdens skola och
behandlingshem söker

Behandlingspersonal
Tillsvidareanställning och vikariat
Just nu söker vi två behandlingsassistenter, den ena
med ansvar för viss samordning. Båda tjänsterna är
heltid, den förra inleds som sex månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareförordnande,
den senare är ett tidsbegränsat vikariat.
Tillträde i samband med årsskiftet 2010/2011, ev
tidigare. Vi önskar att du har adekvat högskoleutbildning, t ex socionom, socialpedagog, behandlingspedagogexamen eller annan yrkesinriktad utbildning inom
vård och behandling som arbetsgivaren bedömer som
likvärdig. Att du har kunskap om Frälsningsarmén
och delar vår människosyn är meriterande.
Sista ansökningsdag den 2010-11-30.
För mer information kontakta Magnus Ohlson,
behandlingsansvarig, tel 08-562 28 303 eller BrittMarie Rossiter, verksamhetschef, tel 08-562 28 301.
Facklig företrädare för SKTF är Kenneth Lundström,
tel 08-562 28 316.
www.sundsgarden-fa.se

– Daniel har varit min pianist i 19 år. Han är inte bara
min kollega utan också nära
vän och jag betraktar honom som mitt barn. Det får
jag för hans föräldrar, det är
min baby, säger Cyndee Peters.
Det är också tack vare Daniel Stenbaek som Mälaröarna har gästats av Cyndee
Peters ett ﬂertal gånger tidigare. Daniel Stenbaek har
lett Ekerö gospel i snart tio
år och det är tillsammans
med dem som julkonserterna framförs.
Det var en slump att
Cyndee Peters hamnade i
Sverige. Hon är från början
sociolog och efter avslutad
examen reste hon och en väninna till åtta olika länder. I
Sverige träffade hon sin blivande man.
– Jag hade inte tänkt att
bosätta mig utomlands men
nu har jag levt två tredje-

delar av mitt liv i ett främmande land, säger Cyndee
Peters.
Flytten hem till USA är
något hon planerat länge
och det känns helt rätt säger
hon.
Många har reagerat och
undrat vad hon ska göra och
hur det ska gå.
– Alla andra är oroliga
för mig. Det är en gigantisk
komplimang men man kan
ﬂyga till New York. Jag ﬁnns
kvar, jag ska inte lämna jorden, säger Cyndee Peters.
Daniel Stenbaek har som
sagt spelat med Cyndee Peters många år.
Kommer du att försöka
spela med henne “over there” eller kommer du att försöka locka hit henne ibland?
– Det kan bli både och.
Det är inte så att vi har planerat någonting eller utgår
från att det kommer att bli
så. Men ingenting är omöjligt, säger Daniel Stenbaek.
Julkonserterna i Ekerö
kyrka med Cyndee Peters
och Ekerö gospel, under
ledning av Daniel Stenbaek,
äger rum den 20 och 21 december.

Cyndee Peters flyttar hem till USA efter drygt fyrtio år i Sverige. Hon har
anknytning till Ekerö då hennes pianist sedan 19 år är ekeröbon Daniel
Stenbaek. Ett flertal gånger har hon också uppträtt tillsammans med
Ekerö gospel, vilket hon även kommer at göra nu i december i Ekerö
kyrka.
Foto: Angelica Engström, Star Studio

EWA LINNROS

Snöskottning?
3D är ett innovativt företag som arbetar med svenska
kvalitetsliftar som är produktionshöjande och har
ergonomiska fördelar. Vi hjälper större byggföretag
med arbetsberedning och produktionslösningar med
hjälp av våra unika maskiner.

Vi söker nu två medarbetare
till Stockholm
z Redovisningsekonom/Ekonomichef eller
NYDOLÀFHUDGHNRQRPLDVVLVWHQW

Hyr en
snöslunga!

Ett toppjobb för omgående anställning, hel eller
deltid på vårt huvudkontor i Skå.
Från Skå skall du sköta all ekonomi självständigt såsom, kundreskontra, leverantörsreskontra,
fakturering, lönehantering och rapportering för
hela landet.
Vi har fräscha lokaler med moderna system.
z

Säljare med goda kontakter inom byggoch/eller installationsbranschen
Du ska besöka dina goda kontakter inom bygg
eller installationsbranschen och erbjuda dem
våra unika tjänster.
Din bakgrund kan vara; liftuthyrare, byggare,
installatör, arbetsledare, PC- eller annan byggdelssäljare.
3D erbjuder bra månadslön.
Arbetsplatsen ligger i Skå i Ekerö kommun.
Ring Anders 070-394 95 65
anders.christensen@3dhyrliftar.se

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

Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

Inga dator
frågor är
dumma

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?
Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Solens strålar kan
ge dig gratis energi
Visste du att solinstrålningen till
Ekerö kommun under ett år motsvarar hela Sveriges energibehov?

Lövteatern med en marmorkopia från Carrara – Apollo med lyran, även
kallad Amphion.
Foto: Åke E:son Lindman

S
Solen
ger i genomsnitt 1000 kWh
per
p kvadratmeter och år. Det ﬁnns en
eno
enorm
outnyttjad möjlighet att ta tills
vara solenergin
i framtidens energisystem,
även på Eke
Ekerö. Solenergi är ett komplement,
under vintern är det annan energi som gäller, till
exempel biobränslen
biob
– som är lagrad solenergi.

Andra bandet om Drottningholms
slott.
Foto: Åke E:son Lindman

Ny bok – Drottningholms slott II
DROTTNINGHOLM | Den
28 oktober lanserades
det andra bandet om
Drottningholm. För första
gången ligger koncentrationen på 1800- och 1900-tal
med helt nya aspekter på
Drottningholms historia.
Den
första
boken,
”Drottningholms slott – från
Hedvig Eleonora till Lovisa
Ulrika”, behandlade slottets
1600- och 1700-talshistoria.
I den berättas om byggherrarna
riksänkedrottning
Hedvig Eleonora och drottning Lovisa Ulrika. Man kan
också läsa om lustslottet
som uppfördes och inreddes efter ritningar av far och
son Tessin med Johan III:s
stenhus som kärna i det nya
projektet.
”Drottningholms slott –
från Gustav 111 till Carl XV1

DELBETALA
HELT UTAN
RÄNTA OCH
*
AVGIFTER !

Gustav” heter den andra
boken om slottet och är
skriven av några av Sveriges
främsta experter inom sina
områden. Huvudredaktörer
är Göran Alm, chef för
Bernadottebiblioteket och
Rebeca Millhagen, ﬁlosoﬁe
magister i konstvetenskap
med mångårig erfarenhet
som förlagsredaktör med särskild inriktning på arkitektur, konst och kulturhistoria.
I boken får restaureringar
av byggnader, trädgård och
nyinredningar i och utanför slottsbyggnaden stort
utrymme. Det innehållsrika
1900-talet beskrivs med
bland annat återuppväckandet av slottsteatern och restaureringen av barockträdgården.
I bokens inledning står:
”Dessa många gånger tidstypiska tillägg och föränd-

ringar förtjänar att betraktas
som lika viktiga delar av den
samlade miljön som Hedvig
Eleonoras och Lovisa Ulrikas
så omhuldade lustslott”.
Med sin lustträdgård och
slottsteater fördes slottet 1991 upp på UNESCO:s
världsarvslista, som första
svenska objekt på listan. Att
just teatern är verksam bidrar
till att göra Drottningholm
till ett levande lustslott.
Även dagens kungliga residens presenteras. I boken får
läsaren också ta de framtidsvisioner för Drottningholm.
Boken är fylld med nytagna foton av fotografen Åke
E:son Lindman, tillsammans med ett stort bildmaterial bestående av ritningar
och kartor. Boken ges ut på
Votum förlag.

Det ﬁnns ﬂera möjligheter att utnyttja solenergin:
UÊi`ÊÃVii
UÊi`ÊÃViiÀÊ>Ê`ÕÊÃBÛÊ«À`ÕViÀ>Êi°Ê
iÌÊwÃÊ
sök för att bygga en solcellsanläggning.
bidrag att söka
UÊ ÊÃÛBÀi>B}}}Ê>Ê}iÊ
ÊÃÛBÀi
BvÌiÊ>ÛÊ`Ê
årsförbruknin av varmvatten.
årsförbrukning
ÕÊÃÊÃ>Ê
UÊ ÕÊÃÊÃ>ÊLÞ}}>ÊÞÌÌÊqÊ«>iÀ>Ê
ÕÃiÌÃÊÀiÌia utnyttja solen maximalt.
ring rätt för att
disk
Vill du diskutera
dina möjligheter att utnyttja
solen, ring gärna våra energi- och klimatrådgiÛ>ÀiÊiiÀÊ}
Û>ÀiÊiiÀÊ}FÊÊ«FÊÜÜÜ°iiÀ}À>`}Û}i°Ãi°

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

EWA LINNROS

SITT SKÖNT I JUL!

KORG

395:−

ra stilen
Förnya ditt hem inför jul! Med ﬁn förvaring kan du enkelt och med små medel föränd
men!
Välkom
oarer.
i ditt hem. Välj och vraka bland våra möbler, textilier, lampor och access

Korg Crome Ø 50 cm.

PAKETPRIS!
BORD + 6 STOLAR

U-SOFFA

6.990:−

1.190:−/mån*

(11.900:−)

11.900:−

Soffa U-kombination Dover i tyg Vera black, B 327, D 88/228,
H 92 cm 11.900:− (14.900:−). Soffbord Vanessa i vit högglanslack och rökfärgat glas Ø 90, H 45 cm 3.990:−.

Matbord Ljusterö i oljad massiv ek, 180x90 cm 3.950:-. Tilläggsskiva L 45 cm 690:-. Stol Resö i brun läderimitation och extra tygklädsel i svart
890:-. Paketpris Bord + 6 stolar 6.990:- (8.090:-). Skänk Ljusterö i oljad massiv/fanérad ek, H 82, B 130 cm 3.450:-. Vitrinskåp Ljusterö i oljad
massiv/fanérad ek, B 92, D 45, H 190 cm 4950:-.

MATTA

1.290:−

MATBORD +
4 STOLAR

3.90:-9)0:−

NU!

(4.99

Matbord Kajsa i vitlack inkl 1 klaff, 130-175x80 cm 2.390:−.
Stol Kajsa 650:−.

HÄR
FINNS
VI!

(1.890:-)

99:−
(299:-)

Lanterna Chrissline.

Ryamatta Structure, vit
eller stone 160x230 cm.

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! Vi reserverar oss
för ev slutförsäljning och eventuella tryckfel. Priserbjudandena gäller så länge lagret räcker, dock längst tom 29/11. Mer info på mio.se

www.mio.se
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata annonsmarknad.

Öborna i nya köer
Vid kommunfullmäktiges möte (KF) tisdag
19/10 debatterades
väg 261 med anledning
av Georg Gustafssons
motion att begära att
pröva att bygga en tunnel
under Drottningholms
slott då en breddning av
väg 261 hotar världsarvet.
Samtliga talare sa sig försvara världsarvet, som
många tycks tro endast
omfattade teatern och Kina
slott. Kommunstyrelsens
ordförande Carpelan försäkrade att breddningen på
inget sätt kan hota världsarvet. Jämfört med traﬁken
runt Colosseum är det en
puttefnaskväg. Motionen
röstades ner. Colosseum är
en ruin som omges av gröna
ytor och är för övrigt inget
världsarv. Drottningholm,
Sveriges Versailles, är
fortfarande beboeligt,
även om traﬁken är störande. Världsarvet omfattar Drottningholms slott
och park med teatern och
Kina slott. Den föreslagna
breddningen hotar världsarvet och har inte godkänts
av Riksantikvarieämbetet
och Statens fastighetsverk.
Likafullt utlovar Alliansen
fyra ﬁler och har avsatt
pengar för arbetet.
Carpelan vill också ge

ekeröborna tillgång till Förbifarten. Vid förhandling
om Förbifartens dragning
under Lovö kom han därför
överens med dåvarande
Vägverket om upp- och nedfarter på Lovö och en fyrﬁlig
infart förbi Drottningholm
till Brommaplan (breddning av 261, Kärsöbron
och Nockebybron). Avtal
slöts 20 februari 2008.
Riksantikvarieämbetet och
Statens fastighetsverk, som
ansvariga för miljön som
omgärdar vägen genom
Drottningholm och äger
frågan, var inte närvarande
när avtalet mellan Ekerö
kommun och Traﬁkverket
skrevs. Avtalet kan således
endast ses som en viljeförklaring.
Traﬁkverkets satsning
på upp- och nedfarter till
en kostnad av tre miljarder
kronor görs inte främst
för ekeröborna utan för att
avlasta Essingeleden som
byggdes 1960 för 80 000
bilister per dygn och traﬁkerar idag 170 000 bilister
per dygn. Därmed ﬂyttas
köerna till Lovö. Ekeröborna
hamnar i nya köer.
Peter Tuckers bild ger en
aning om hur det är tänkt
med fyrﬁlig motorväg och
rondeller med plats för
bussbyten och infart förbi
Drottningholm.

I syfte att rädda världsarvet
har Traﬁkverket prövat att
lägga anslutningen på Lindö.
Wallenbergstiftelsen och
Peter Carpelan anser att
denna skulle bli förödande
för Lindö och förordar därför
Lovöalternativet!
Motionen att utreda om
breddning av 261 hotar
världsarvet var välbetänkt.
En tunnel förbi slottet blir
nödvändig då vår regering
uppger att de för all framtid
skyddar Drottningholm
mot ekonomiska intressen.
Traﬁkfrågan för ekeröborna har på ett olyckligt
sätt låsts till diskussioner
om Förbifarten och breddning av väg 261. Utveckla
istället beﬁntlig och ny
färjeförbindelse som tar
ekeröborna till samma platser som de planerade anslutningarna till Förbifarten.
Och utnyttja vattenvägar,
en båtbuss tar tre busslaster
och tar oss till stan på 20
minuter.
Lösningar för kommuninnevånarnas bästa bör lyftas,
inte en ny in- och utfart som
avlastar Stockholms övriga
vägnät. Låt oss behålla vår
identitet som ekokommun
och Kulturens övärld.

– Gunnel Bergström

Diagrammet visar enligt insändarskribenten de sannolika konsekvenserna av kombinationen Förbifart Stockholm och breddningen av väg 261 till fyra filer. Det leder enligt insändarskribenten till en kraftig utökning av Ekerövägens bullermatta på Lovö
samt en utökning av trafikstockningar mellan världsarvet och
Brommaplan under rusningstider och helger.
Illutration: Peter Tucker.

Sänk ljudet i Vad betyder kvalitetscertiﬁeringen?
Vikingahallen! Läser både på kommunens beroende på vilken person frågan är om det är utveck-

Sänk farten till Vikingahallen!
Jag vill på 150 barns vägnar ge en stor applåd och eloge till alla
lata och fortkörande föräldrar som ligger och blåser i dubbla
hastigheter utanför fritidsklubben för att bekvämt parkera
inne på ”Vallens” grusplan.
Hoppas det är ”värt” det och att ni inte kör ihjäl någon!
– Delle, fritidsledare på Träkvista ungdomsgård

Jag har vid ﬂera tillfällen varit
i olika ishallar för att beskåda
hockeymatcher mellan
pojkar- 99. Ljudnivån på
musiken mellan nedsläppen
är hög i samtliga hallar. Det
är härligt och höjer stämningen. Ljudnivån på musiken i Vikingahallen är dock
över smärtgränsen. Antingen
är högtalarna felplacerade,
akustiken dålig eller så är den
musikansvarige redan hörselskadad. Vi i publiken vill
bevara vår goda hörsel länge,
så sänk gärna ljudnivån .
– Gunilla

hemsida och i senaste MN
om att kommunens hemtjänst numera är kvalitetscertiﬁerad. Så bra! Men när
jag läser vidare ser jag att
svaren bygger på enkäter
till brukare och anhöriga
och då blir jag mer fundersam över resultatet. Vilka
brukare och anhöriga – alla?
Utvalda? Vem har valt ut
dem? Jag, som anhörig till
en person som under åtskilliga år fått biståndsbedömda
insatser, har ofta efterfrågat
en anständig kvalitet. Den
erfarenhet som jag har är att
hemtjänstens tjänster har
mycket skiftande kvalitet

:ƵůƐĂŬĞƌͻDƂďůĞƌͻWŽƌƐůŝŶͻdĂǀůŽƌͻ>ĂŵƉŽƌͻ>ĞŬƐĂŬĞƌͻƂĐŬĞƌŵ͘ŵ͘

>ĊŶŐůƂƌĚĂŐŝĂĚǀĞŶƚƐƟĚ
Nu är den här! Den revolutionerande hudvårdsserien
som tar bort ﬂäckarna, strukturförbättrar och föryngrar!
Välkommen till kostnadsfri konsultation hos
vår pigmentspecialiserade hudterapeut.
www.salongstorabla.se

lande för verksamheten. När
jag för en tid sedan framförde
klagomål ﬁck jag till svar att
”du kan ju alltid byta utförare”. Ja, det kan jag, men
frågan är i nuläget med detta
”fantastiska” resultat om det
inte är dags att leva upp till
brukarnas förväntningar och
rättigheter. Dessutom är det
mer en självklarhet för leverantörer av hemtjänst att ha
någon form av kvalitetsnorm
(här ﬁnns ju olika certiﬁeringsmetoder), så frågan är
om denna stora uppmärksamhet är en tulipanaros?
– Upp till bevis

Har du julklappsångest?
Lugn, vi har PRESENTKORT
till hela familjen

Fläckig?

8EFSVXHMREÂmGOEV

som utför insatsen. Det ﬁnns
välutbildade medarbetare
som har goda kunskaper
som de också tillämpar, till
medarbetare som tar tillfället
i akt att ljuga för att rädda sitt
skinn, eftersom den demente
”i alla fall inte kommer ihåg
det”. Det senare beror sannolikt på bristande utbildning.
Ökade kunskaper i social
omsorg och demensvård
skulle kunna bota detta beteende. Försöker förgäves hitta
ytterligare information om
certiﬁeringenen på kommunens hemsida, men allt som
står är att allt är så bra. Som
man frågar får man svar, men

27 november kl 10 –17
Troxhammar gård (mitt emot golfklubben)

Ge bort lite
tid och omtanke
tex.
Frun - SPA paket
Mannen - Massage
Svärmor - Fotvård
Dottern - Ansiktsbehandling
Väninnan - Manikyr

Vi har presentkort på
behandlingar,
öppna belopp och produkter.

ALLT ÖVERSKOTT GÅR TILL BISTÅND & SOCIALT ARBETE
KƌĚ͘ƂƉƉĞƫĚĞƌďƵƟŬůƂƌĚϭϬͲϭϰͻŝŶůćŵŶŝŶŐƟƐ͕ƚŽƌƐϭϯʹϮϬ
ƐĞĐŽŶĚŚĂŶĚΛŵĂůĂƌŽŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞͻϬϴͲϱϲϬϮϱϬϲϬ

Mälarötorg 10, Ekerö centrum
www.salongcosmetae.se
08-560 355 82
Vi har öppet måndagar till lördagar
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Tre insändare som svar på KM Ekerös inlägg ”Mobiltelefonins risker”
REPLIK 1

Möjlighet till trådlös kommunikation är en mycket smart idé.
Den ger stor rörelsefrihet och även
trygghet vid krissituationer. Det
är inte det som är problemet utan
den typ av frekvenser, mikrovågor, som nyttjas är problemet.
Den är hälsovådlig då den är främmande för allt liv i denna konstgjorda form vars frekvensområde
är ytterst svag naturligt.
Mobilstrålningen kan inte
jämföras med frekvenserna från
solinstrålningens IR-ljus, synligt
ljus och UV-ljus vars frekvenser
vi någorlunda, som biologiska

REPLIK


varelser, är anpassade till och
har ett skydd mot. Men vi saknar
naturligt skydd mot pulsade mikrovågor som tränger in i kroppen
vilket telekomindustrin nyttjar i
mobiltelefonin.
Dokumentation har visat att
mobilstrålning ger negativa hälsoeffekter och Mona Nilsson har i
sin bok redovisat de viktigaste och
mest välgjorda forskningsresultat
som belägger en allvarlig hälsorisk,
som cancer, risk för hjärnskador
på grund av att strålningen öppnar
blod- och hjärnbarriären, samt att
ytterst svag 3G-strålning påverkar
reparationen av DNA, vilket är
ytterst allvarligt.

Vidare har nästan ingen forskning gjorts på barn enligt
Socialstyrelsen. Det är vetenskapligt bekräftat att barn är mer
känsliga än vuxna för miljöskadepåverkan. När vuxna människor
bevisligen blir akut strålskadade
som leder till överkänslighet mot
elektromagnetiska strålning,
vilket även allt fler barn blir, då
tyder detta på att denna konstgjorda elektromagnetiska strålning är hälsofarlig. Den är också
klassad som miljöfarlig verksamhet enligt miljööverdomstolen.
Även naturmiljön skadas av
denna strålning som bi, fåglar,
grodor, växter vilket är doku-

menterat. Mona Nilssons nu
senaste bok ”Mobiltelefonens
hälsorisker” är ett ytterst viktigt
dokument som avslöjar lögnerna och desinformationen.
Referensvärdena har exempelvis
mobilindustrin själv satt, vilket
enbart skyddar mot akut uppvärmning efter 20 minuter och
skyddar inte alls mot andra biologiska effekter.
Mona Nilsson avslöjar också
telekomindustrins strategi och
planer att i första hand inrikta
sig på skolor, alltså våra barn. Så
gjorde även tobaksindustrin och
Cocacolaindustrin exempelvis.
Jag rekommenderar att KM Ekerö

läser Mona Nilssons nya bok,
så inser du kanske riskerna med
denna dåliga trådlösa teknik.
Det är vi vuxna som är skyldiga
att ta ansvar för våra barns hälsa
och framtid nu. Det är vi som ska
ställa krav på bättre teknik som
både är miljö- och hälsovänlig.
Inget annat gäller. Våra barn har
rätt till ett friskt liv och en framtid. Läs boken KM och bli medveten samhällsmedborgare.

– Solveig Silverin,
miljöingenjör

REPLIK 3


2

Är det en rädsla för att den kära nallen ska vara hälsovådlig som ligger bakom signaturen
”KM:s” osakliga ifrågasättande av grävande journalisten Mona Nilssons arbete och drivkrafter? Tidigare vinnaren av Stora journalistpriset, Gunnar Lindstedt, skriver i Veckans affärer
den 29 oktober att hon i sin senaste bok gjort en ”mycket avslöjande genomgång av forskningsﬁfﬂet”. Jag tror att vi kan utgå ifrån att han har studerat Mona Nilssons arbete innan
han skrev detta, vilket jag starkt ifrågasätter att ”KM” har gjort. ”KM” har dock möjlighet att
snabbt, och utan större ansträngning, tillgodogöra sig en introduktion till Nilssons verk, då
hon under november kommer att delta både i kunskapskanalens ”En bok en författare” och i
det välrenommerade mediamagasinet ”Publicerat”.

Insändaren som hävdar att Mona Nilsson försöker svärta ner mobiltelefonin och skrämma
upp folk för personlig vinning skulle nog må bra av att läsa hennes bok först innan personen
ifråga uttalar sig så nedvärderande i ämnet.
Det är ju fakta som hon presenterar i boken och inte något som hon tror eller hittar på. Fakta
och forskning som inte presenteras i media på grund av att det är alldeles för stora ekonomiska intressen som styr.
Det ligger ett ofattbart arbete bakom som enbart är till för att användare av mobiltelefonin
ska få saklig information också om vad det faktiskt innebär för hälsan och sedan väga alla
nackdelar mot dem av KM nämnda fördelarna.Viktigt är ju att all forskning läggs på bordet.

– Saklighet varar längst

– Ingrid Külper, Färentuna

Reﬂektion över vägföreningens årsmöte
Årsmötet för Stockby
vägförening hade samlat många deltagare.
Kommunalrådet Peter
Carpelan hade bjudits in till

mötet men hade prioriterat
bort detta möte med medborgarna. Kanske väntade
han obekväma frågor och
valet är ju just avklarat?

De återkommande frågorna – varför vi i tätorten
Stenhamra dras med en
vägförening och om och
när kommunen kan tänkas

ta över vägarna, blev därför
obesvarade av kommunens
högste politiske företrädare.
Det hade varit intressant

att höra skälen till varför
vägarna i Stenhamra inte
har kommunaliserats. De
flesta deltagarna tycktes
dock vara överens om att

vägföreningen spelat ut sin
roll.
– Ragnar Carlson,
Stenhamra

%ORPPRULQUHGQLQJ
6XSHUÀQD
LQVSLUDWLRQ MXOVWMlUQRU
9LKDUDOOWI|UDWWJ|UDMXOHQP\VLJ
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LYl[WKXVHQQRYNO
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6WnWOLJDDPDU\OOLV
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Nordisk speldag Spel av alla sorter, men främst tv- och datorspel,
var huvudämnet när Ekerö kultur och föreningen Ekerövarna för första
gången arrangerade ”Nordisk speldag” den 13 november tillsammans
med 120 andra bibliotek i Norden. För de riktigt spelsugna fanns även
dygnet-runt-varianten bibLan på programmet.

Höstlovskul På höstlovet inbjöd biblioteket i Ekerö centrum alla
9-13-åringar i kommunen att lösa en deckargåta med hjälp av olika
experiment. Tillsammans med pedagogen Eva Mauritzson gör här Kevin
Baxter ett spännande diskmedelstest.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Åsa Sjöberg

Tjejkväll Tisdagen den 26 oktober anordnades tjejkväll för cirka 100
tjejer på Träkvista fritidsgård i samarbete med Kulturskolan. Bland
annat bjöd teatergruppen ”Tage Granit” på föreställningen ”Lyckopillret”.
Ungdomsmottagningen, och kommunens dramapedagoger kom även
på besök liksom fotografentusiasten Teten Benneter.

Fabriken, Mälaröarnas nya ungdomsaktivitetshus, invigdes den 12
november med ett välbesökt mingel och en konsertspelning med
fyra liveband, arrangerad av Festivalverket. På bilden Max Åsander,
Festivalverket och Elisabet Lunde från nämndkontoret kultur.

Foto: Delle Dellgren

Foto: Elisabet Nyström

Lovö hembygdsförening firade sina 60 år med mängder av utställningar, föredrag, musik samt födelsedagsmiddag på Ekebyhovs slott
den 13-14 november. Man visade även upp sin oro för öns framtid med
Förbifart Stockholm och Lovö prästgårds försäljning som aktuella hot.
Ovan tackar Anna-Clara Frostenson Andreakören efter att de sjungit
några av hennes far Anders kända psalmer.

Killkväll Den 9 november anordnade Träkvista ungdomsgård i samarbete med Kulturskolan en välbesökt killkväll. Bland annat underhölls
besökarna av den tv-aktuella magikern Daniel Karlsson. Killarna fick
även chansen att prova på att spela instrument, testa Kung-Fu och
prata om sex och samlevnad med ungdomsmottagningens representanter.

Foto: Ove Westerberg

Nu är det dags för skolval 2011!
Från den 7–25 februari ska du göra skolval till
förskoleklass och år 6 på webben.
Under perioden december–februari är ni välkomna
till de informationsträffar som respektive skola
håller om sin verksamhet.
7LGRFKSODWVI|ULQIRUPDWLRQVWUlIIDUQDÀQQVSn
www.ekero.se
Information om skolvalet har skickats till berörda
vårdnadshavare under vecka 46. Om du inte har fått
informationen, kontakta nämndkontoret barn och
ungdom på tfn 08-560 391 00.

Foto: Delle Dellgren

”Jul på Svartsjö slott” firades redan 5-7 november när slottsportarna öppnades för årets första julmarknad. Förutom alla julmats- och
hantverkserbjudanden fanns naturligtvis den rekordtidiga jultomten på
plats. Framför Sveriges första rokokoslott poserar tomten med några
av sina supportrar.
Foto: Ove Westerberg

”Vi vill ha julgodis, inte en galen ledare” heter utställningen, t o m
28 november i biblioteket i Stenhamra, där barn från Timisoara i
Rumänien skildrar sina upplevelser av revolutionen 1989 i teckningar. På
vernissagedagen berättade deltagare från före detta Mälarökyrkornas
Rumänienhjälp om sina hemska upplevelser i det sargade landet i
90-talets början.

KONTOR UTHYRES
,KHUUJnUGVÁ\JHOFDNPIUnQ7DSSVWU|P
XWK\UHVHWWHOOHUÁHUNRQWRUVUXPPD[
NYPI|UGHODWSnVMXUXPSHQWU\RFKNDSSUXP*RGWLOOJnQJSnI|UUnGVORNDOHU
7LOOWUlGHMDQXDUL

BOSTAD UTHYRES
,KHUUJnUGVÁ\JHOFDNPIUnQ7DSSVWU|P
XWK\UHVERVWDGRPURNFDNYP
K\UDNUPnQ
7LOOWUlGHMDQXDUL
)|UYLVQLQJDYEnGDORNDOHUQDULQJ
&DUOYRQ6FKpHOHWHO

Foto: Ove Westerberg

Datorhjälp
hemma
Ring

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

Ny
skrivare?
Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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| 50 år sedan
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Ekerö `drottsklubb förlorarsin
inkomstbringande festplats
50 ÅR SEDAN | Regler
för Skå idrottsplats dras
upp men på Ekerösidan
har Ekerö IK problem
med sitt ekonomiska läge
då de förlorar sin festplats. En ingenjör från
Stockholm gör en bilfärd på
Ekerövägen som ger honom
rejäla bekymmer.
I Mälaröarnas Nyheter 1960
kan man läsa om de regler
och avgifter för Skå idrottsplats som fastställs av kommunfullmäktige i Färingsö.
För hela anläggningen är
hyran 35 kronor per gång
och samma hyra tas ut vid
fotbollmatch eller friidrottstävling.
Skå idrottsklubb disponerar fotbollsplanen för
seriematcher och klubbmästerskap mot en avgift av
250 kronor per år. Kommunens skolor får använda
idrottsplatsen utan kostnad.
Beträffande föreningar och
andra organisationer utom
kommunen bestäms hyran
från fall till fall.
En förening utanför kommunen är Ekerö IK. På den
tiden bestod Mälaröarna av
två ”storkommuner”, Ekerö
och Färingsö.
Om Ekerö IK hade resurser att hyra in sig på Skå
idrottsplats framgår ej av

Mälaröarnas Nyheter från
1960, men att klubben har
bekymmer med ekonomin
är tydligt. 1960 mister Ekerö
idrottsklubb sin festplats vid
Träkvista. ”Någon större sevärdhet blev aldrig festplatsen i Träkvista men många
har kunnat roa sig där och för
Ekerö IK har den, trots brister och vanskligheter spelat
en sådan stor ekonomisk roll
att man ser dess försvinnande med både saknad och
bekymmer.

– Ekerö IK:s festplats
skattar i dagarna åt förgängelsen och just nu vet vi
inte när det blir någon ny,
säger ordföranden Ingemar
Nilsson. Det betyder en del
ekonomiska bekymmer för
oss, då det till stor del varit
festerna som ﬁnansierat vår
verksamhet. Vi har visserligen blivit anvisade en ny
plats vid Tegelbruket, men
kostnaderna förefaller oss
väl kraftiga. Dessutom är
det som bekant chansartat i
nöjesbranschen. ”
Om det var ett vådligt
nöjesliv som låg till grund
för den våldsamma vurpan
på Ekerövägen samma år

är oklart. En spritpåverkad
ingenjör från Stockholm
gjorde i vilket fall en vådlig
bilfärd på Ekerövägen.
”Han höll hög fart och i en
kurva tappade han kontrollen över fordonet. Bilen åkte
först ner i vänstra diket,
sedan tvärs över vägen och
ut på ett gärde till höger
om vägen. Där slog den
runt ett par varv och stannade slutligen bakvänd med
kylaren mot färdriktningen.
Rimligen borde ingenjören
varit ordentligt skadad efter
detta cirkusnummer, men
han kröp fram ur vagnen,
tämligen oskadad.
Mälaröpolisen tog blodprov på ingenjören. Det
visade sig att promillehalten
var 1,80 och därmed stod
det klart att han inte undgick
rattfylleriåtal. Färentunarätten har nu dömt honom till
två månaders fängelse.”
Något stillsammare går det
säkerligen till på den höstfest
som anordnas av Färentuna
Folkets hus den 3 december.
Åtminstone ﬁnns inga skandaler att läsa om i efterhand.
För det facila priset 1 krona
och femtio öre utlovas allsång, musik, dans, tombola
och kaffeservering.

EWA LINNROS

Kropps Harmonie
Analyn Grahn

87%<**1$'./$5-$18$5,

Friskvårdsmassör och
auktoriserad Hud & Spa terapeut

9 6W|UUHRFKIOHUJUXSSWUlQLQJVVDODU
9 8W|NDWJUXSSWUlQLQJVVFKHPD
9 1\KHWHU6SLQQLQJEDUQJ\PSDPP
9 0HUNRQGLWLRQRFKVW\UNHWUlQLQJ
0HU NRQGLWLRQ RFK VW\UNHWUlQLQJ
9 )OHUSDUNHULQJDU
9 2FKP\FNHWPHU«

Premiärerbjudande!
100 kr rabatt på ALLA behandlingar
Gäller 1-31 december. Ta med kupongen










Nyhet!

Julklappstips!

Använd friskvårdschecken hos mig!

Köp ett presentkort
Gäller i 6 månader

Ansiktsbehandlingar
Massage - klassisk, rygg/nacke mm
Spa Body Therapy - kroppsvård
Shiatsu - Japansk massage
Manikyr
Make Up, frans- och brynfärgning
Fotvård/Pedikyr
Vaxning

Premiärerbjudande!
100 kr rabatt vid
valfri behandling!

Kropps Harmonie
Analyn Grahn

Gäller 1-31 dec, 2010. Klipp ut och ta med
Boka på www.bokadirekt.se

Namn
Behandling
Datum

9lONRPPHQSn|SSHWKXVWLVGDJDUNO
7XQQODQGVYlJHQZZZSXOVRFKWUDQLQJVH


A. Kropps Harmonie Analyn Grahn
Gnejsvägen 3, Stenhamra
070-71 71 055, 08-560 448 48
www.bokadirekt.se

Crea Diem - skapa dagen!
Handgjorda smycken
Var trendig, elegant, soft, enkel eller rockchic
med unika handgjorda smycken i lera.

CreaDiem Design nu hos
A. Kropps Harmonie
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Ekerögymnast tog silver i EM
GYMNASTIK | Ekeröbon
Niclas Butén var en av de
Brommagymnaster som tog
silvermedalj när de första
officiella europamästerskapen i truppgymnastik ägde
rum i Malmö i slutet av
oktober.

trupper och i seniortruppen
ﬁnns ekerökillen Niclas Butén.
Den andra deltagaren från
Mälaröarna, Rasmus Schröder, skadade sig just före tävlingen och kunde tyvärr inte
medverka denna gång.
– Det känns grymt bra att
ett klubblag från Bromma
kan mäta sig med det danska
landslaget som är världsledande. Uppladdningen har

I startfältet fanns två svenska
landslag som representerades
av
Brommagymnasternas
manliga junior- och senior-

varit väldigt tuff och jag har
fått lägga studierna åt sidan,
men det är det värt när man
väl står där med medaljen, säger Niclas Butén.
Seniorerna nominerades
genom att de vann guld under vårens SM och för juniorerna avgjordes uttagningen
vid en kvaltävling i anslutning till USM.
För Niclas var detta hans
första EM och den hittills

största tävling han deltagit i,
medan det för Brommagymnasternas manliga seniorer
var det tredje deltagandet
på EM. Vid nästa stora mästerskap kommer även Sverige att ha ett landslag som
ska plockas ihop av de bästa
gymnasterna från alla klubbar i Sverige och där Niclas
har mycket stora chanser att
ta en plats.
LO BÄCKLINDER

Foto: Helena Butén

Niclas Butén står som fjärde man från vänster.

Skå IKs handbollstjejer och handbollsdamer på frammarsch
HANDBOLL | Laget som
förra säsongen placerade
sig som det tredje bästa
laget i hela storstockholmsregionen för flickor
födda -96 deltog helgen
före höstlovet i UngdomsSM för flickor födda 96-97.
USM spelas i fem olika steg
där cirka 130 lag från hela
Sverige deltar..
– Skå IK lottades att åka till
handbollsmetropolen Västerås för att i tur och ordning
möta IVH Västerås, Avesta/
Brovallen, Vassunda och
Sundsvall.
På förhand såg det ut att bli
en ﬁght mellan Skå IK och
IVH Västerås som möttes
i första matchen. Det blev
dock aldrig någon spännande

DET HÄNDER


Skå IKs juniorhandbollslag är framgångsrika. Bilden är från Partille cup
i år.
Foto: Expressbild

match mellan den blivande
gruppettan och grupptvåan
då Skå IK till slut stod som
segrare i matchen med 21-6.
Övriga matcher stormade
tjejerna fram och vann sina

matcher överlägset.
I och med gruppsegern avancerar laget direkt till steg
3 av 5 som spelas i början av
januari. Förhoppningen är att
kunna avancera ytterligare

ett steg till och placera sig
bland de 25 främsta lagen i
Sverige, men då krävs lite tur
i lottningar.
Ledarna i Skå hoppas att
laget får glädjen att åka till
ett lika välarrangerat och en
ur idrottsligt perspektiv bra
ort som man nyligen ﬁck
uppleva i Västerås. I Västerås
ﬁnns massor av hallar där lagen får träna och spela. Med
tanke på de förhållanden
som erbjuds på Ekerö med
endast en fullstor hall för alla
inomhussporter att trängas i,
är Skå-tjejernas vinster och
framgångar en bedrift, enligt
tränarna.
– Efter en sådan här helg får
vi bara hoppas att vi inte blir
tilldelade att vara arrangör för
ett SM-arrangemang i nästa

TILL DEN 5 DECEMBER

Herrar div 4 västra: 27/11 kl 15:45 Tappströmsskolan: Skå IK-Ormbacka/Skälby
Herrar div 5 B: 27/11 kl 18:45 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Ericsson Kista SK 4/12 kl 13:30 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Ulvsunda IBP
ISHOCKEY | herrar div 2 södra: 30/11 kl 19 Alhallen: Mälarö HF - Linden Hockey

Skicka kort text till:
sporten@malaroarnasnyheter.se

16 NOVEMBER
HANDBOLL

0 170 - 113 14 57
0 229 - 123 13 106
1 191 - 120 11 71
2 154 - 130 10 24
3 184 - 167 8 17
3 120 - 138 7 -18
4 119 - 115 6 4
4 124 - 146 6 -22
5 84 - 123 3 -39
6 112 - 151 2 -39

Harring 7
Sparta 6
Söderm6
Sannad6
Sorun 7
Skå IK 6
VänAIK 6
Arame 5
Stubbh 6
Lidingö 6

5
5
4
3
3
3
2
2
2
1

1
0
1
1
1
0
1
1
0
0

INNEBANDY

INNEBANDY

Herrar div 4 ö

1
1
1
2
3
3
3
2
4
5

212 - 170 11 42
205 - 168 10 37
168 - 144 9 24
165 - 143 7 22
194 - 186 7 8
144 - 146 6 -2
153 - 155 5 -2
130 - 141 5 -11
149 - 190 4 -41
136 - 173 2 -37

AIK IBF
Kungsäng
Järfälla
Vallentuna
Västerorts
Bollstanäs
KTH IF
Töjnan
Ekerö IK

6
5
5
6
6
6
6
6
6

5
4
3
3
2
2
2
2
0

0
1
2
1
1
1
0
0
0

INNEBANDY

Herrar div 4 västra

Damer div 3 norra
1
0
0
2
3
3
4
4
6

39-11
27-7
23-11
23-18
25-26
15-17
19-27
19-32
11-52

15
13
11
10
7
7
6
6
0

Skå IK
Vällingby
Örby IS
Stockholm
Äng/Sätra
Orm.Skäl
Mid.krans
StockWest
Sälklubb
Kallhäll

6 4 2
6 4 0
5 3 2
6 3 2
5 2 1
6 2 1
5 2 0
6 0 1
5 0 1
Utgått

0
2
0
1
2
3
3
5
4

54-22
40-26
38-26
30-25
23-23
33-44
23-30
24-44
24-49

14
12
11
11
7
7
6
1
1

Ekerö
Hässelby
Mälarö
Ulvsunda
Marieb
Sundby
Lokom
Ängby
EricKista
Econo

8
6
5
5
6
7
6
6
6
7

Herrar div 2 södra

5 1
50
40
32
3 1
22
2 1
20
1 1
00

2
1
1
0
2
3
3
4
4
7

62-38
47-24
24-22
42-24
37-24
33-45
32-34
38-42
26-42
31-77

16
15
12
11
10
8
7
6
4
0

Åkers
Värmdö
Haninge
Trångs
MB
Farsta
Lidingö
Mälarö
Linden

10 9 0 1 76:40 (36) 18
10 5 4 1 48:37 (11) 14
11 5 4 2 52:42 (10) 14
10 5 2 3 44:43 (1) 12
10 5 0 5 46:58 (-12) 10
9 3 2 4 32:36 (-4) 8
11 2 2 7 50:55 (-5) 6
11 2 2 7 43:61 (-18) 6
10 1 2 7 36:55 (-19) 4

= Personlig hantverkare =

!LKOLÍS  !LKOTEST

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

RB

RANSC

EN
N

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering

+DQGWYlWW3ROHULQJ

Från 24.500:- Till 149.500:TESTADE-GARANTI-AVBET
Vard 10-18, lörd 11-15
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R

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !
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www.mkc-tech.se 072-25 38 006 info@mkc-tech.se
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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER

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

ISHOCKEY

Herrar div 5B

SFÖ

RBU

N

ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR
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HANDBOLL

Damer div 4 B
Bajen 7 7 0
Skå IK 7 6 1
Årsta 7 5 1
HUFF 7 5 0
Spifen 7 4 0
Tellus 7 3 1
Sport 7 3 0
Älta
7 3 0
Tyres. 7 1 1
Tung. 7 1 0

– Vi hade så många juniortjejer plus att det var några
överåriga som inte ﬁck spela
i juniorserien. Då sa vi att vi
måste starta ett damlag. Man
måste börja längst ner i division 4 men vårt mål är i alla
fall division 3. Nu har vi två,
tre lag som vi fajtas med i den
här serien som är tuffa, säger
Nina Möller, lagledare.
Den 12 december möter de
Bayern som är ett farmarlag
till deras division 1. Farmarlag innebär en idrottsklubb
som samarbetar med en
klubb på en högre nivå.
– Nu när det går så bra har
vi mycket publik. Det är jättekul, säger Nina Möller.

Sportnyhet?

HANDBOLL | Herrar div 4 ösv: 28/11 kl 16:15 Tappströms Bollhall:Skå IK - BK Sparta
INNEBANDY | Damer div 3 norra: 27/11 kl 17:15 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Järfälla IBK

LÄGET!


steg, vilket borde vara varje
klubb och kommuns glädje.
Det skulle vara tråkigt och
pinsamt för oss att bjuda in
lag från övriga Sverige till
Ekerö och visa dem Bollhallen. USM ska vara något
att komma ihåg och det är
nog dessvärre få lag som vill
komma ihåg ett besök i Tappströms bollhall.
– Om några år hoppas vi
kunna släppa de här duktiga
tjejerna vidare till vårt nystartade damlag som slår sig
fram i division 4 och har förhoppningar om att avancera
i seriesystemet, säger Robert
Engholm, tränare.
Som han säger, hävdar sig
Skå IK damlag hävdar väl.
Spelarna är födda 92, 93 och
94.

SFÖRBUN

08-687 11 70, 687 11 90
4ELEFON     s (AMMARKVARNSVËGEN  s 3KÍ
WWWEKEROBILSKADECENTERCOM

Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

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

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Tillfälligt erbjudande!
Nu har vi 70 st Fabia Elegance 70 hk till specialpris! Dessutom får du en
matkasse från Konsum Stenhamra till ett värde av 3.000 kr, när du köper
en ny Fabia den 27 november kl 11-15 vid Konsum Stenhamra, eller i
någon av våra anläggningar t.o.m. 3 december. Välkommen!

• Climattronic ACC
• Parkeringssensor bak
• Kurvdimljus
• Vinterhjul dubb/odubb

0:0:0:0:-

(Värde 13.400:-)
Kombitillägg 3.900:-

Få en
matkasse till
ett värde
av 3.000:-

ŠkodaFabia Elegance 70 hk fr. 128.500:Bränsleförbrukning blandad körning från 5,5 l/100 km, CO2 från 128 g/km. Miljöklass EU5.
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Erbjudandet kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

Kampanjerbjudanden!
BUSINESSPAKET 7.900:-

BUSINESSPAKET 4.900:• 3-ekrad multifunktionsratt
för stereo & telefon
• Parkeringsassistans
(Värde 13.500:-)

• Multifunktionsratt för
stereo & telefon
• Parkeringsassistans
• Sunset (tonade rutor)
• CD Bolero med cd-växlare

• Sunset (tonade rutor)
• CD Bolero med cd-växlare
• Pedaler i rostfritt stål
• TPM däcktrycksvarning

(Värde 13.500:-)

ŠkodaYeti Experience fr. 193.800:-

ŠkodaSuperb Combi Elegance fr. 239.500:-

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,8 l/100 km, CO2 från 160 g/km. Miljöklass EU5.

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,9 l/100 km, CO2 från 159 g/km. Miljöklass EU5.

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

36

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

• Frans Arne Malmqvist,
Adelsö, avled 27/10, 78 år.

H

T

• Mary Viktoria Palm,
Munsö, avled 26/10, 87 år.
SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

Grattis
Matilda på
8-årsdagen
den 30 november från
Felix, Elin,
mamma
och pappa.

Vår älskade
lill-skrutt
Lion Rafner
föddes 27/10.
Äntligen!
Pappa,
Daniel och
mamma
Madelene.

Vår älskade
Adrian kom
1 aug 2010.
4995 g och
58 cm!
Puss
mamma,
pappa och
storasyster.

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

Välkommen
Isabella
”Snorpan”
Sandstrand
3 juli 2010.
Puss! Erika,
farbror Patrik och kusinerna T&A

Grattis! Det
har gått 80
år sen färjan
tog med sig
Lillan till
Adelsö. Vi
älskar dig
vår mamma,
mormor och
svärmor!

9/11 fyller
Jesper 1
år! Stora
grattiskramar från
mamma,
pappa,
storebror
Jimmy och
hunden Ixi.

• Bengt Olov Strömberg,
Ekerö, avled 29/10, 90 år.
• Kurt Harry Larsson,
Ekerö, avled 1/11, 78 år.
• Emma Solveig Hallén,
Ekerö, avled 4/11, 81 år.
• Anna Elvira Sahlberg, Färentuna, avled 21/10, 95 år.

• Kurt Gillis Viktor Hjälm,
Färentuna, avled 27/10,
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
73 år.
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

• Ingrid Gunborg Sundvik,
Svartsjö avled 9/11, 79 år.

Mälarökyrkan
i advent

LARS ARKITEKTUR

Söndag 28 nov kl 11

arkitektur / bygglov / inredning offentligt och privat

1:a advent
Ett nådens år

Lars Henriksson (arkitekt SIR/MSA) 0708-767 991
info@larsarkitektur.se
www.larsarkitektur.se

Sång: Mälarökyrkans kör,
Sivert & Malin Åkerljung

Söndag 5 dec kl 11

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.
7DFNDOODWURJQDNXQGHUI|UPnQJDÀQDnU
Anette Westerberg
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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2:a advent
Guds rike är nära
Söndagsskoleavslutning
Predikan: Lena Thoms
Sång: Barnkören

SFÖRBUN
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nyheter

Tidsbokning
070-200 31 97
www.salonghudkroppmassage.se

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

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

Redaktion

Annonser

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

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

ADRESS

PLUPCFS
%KVQUT×SKEPDI
TUPSPÇOEMJHTBLOBE
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Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Tidningen ansvarar ej för icke be-

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

ställt material samt för fel i annonser mer än till annonspriset.
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Christin Lindqvist
Jur Kand.
08-410 200 42
Bryggavägen 5

Ögon-Sten
Irisdiagnostik
Öronakupunktur

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

Smärtlindring
www.ogon-sten.se

Arne Malmqvist
* 17 juli 1932
✝ 27 oktober 2010

OPWFNCFS

#FHSBWOJOHFOÇHFSSVN
UPSTEBHFOEFOOPWFNCFS
LMJ&LFS×LZSLB&GUFS
BLUFOJOCKVEFTUJMMNJOOFTTUVOE
0TBUJMM'POVTUFM 
TFOBTU

Begravningen har ägt rum.

Vår käre Far
Farfar och Svärfar

HASSE och LOTTIE
ANDERS och INGELA
BOSSE
Barnbarnen

IBSJEBHTUJMMBJOTPNOBU

Massage
Idrottsmassage

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR

MÄLARÖARNAS

Frid susar träden kring
stugan Du älskat
Farväl bugar blommorna
Du vårdat så ömt
Tack viskar fågeln, som var
morgon Dig hälsat
Tyst sjunger vinden,
Vila i frid

#FOHU
4USªNCFSH

5BDLG×SBMMU%VHJWJU

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

ROLAND
BERIT och HANS
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Hans Jonson

- etab. 1818 -

www.klockarebolaget.se

* 25 januari 1923
✝ 26 oktober 2010

.JOÇMTLBEF#FOHUPDI.BLF
7ÉSLÇSB1BQQB .PSGBS
PDI'BSGBS

Cert. Massör & dipl. Massageterapeut

Mälarötorg 12, Ekerö

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Mary Palm

)¬,"/PDI6--"
"OOB 1FUFS
1&3PDI"/*5"
&WFMJOB
-PVJTF 
"/&55&PDI+&/4
"MCJO ,BKTB
#BSOCBSOTCBSOFO
ºWSJHTMÇLUPDIWÇOOFS
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Predikan: Samuel Klintefelt

Vår kära Mor

Det kom en dag en stilla vind
och smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus som blåses ut
Din levnadsdag
har nått sitt slut.
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den 26
november kl 11.00 i Munsö kyrka.
Därefter inbjudes till
minnesstund. Osa till alfa
Begravningsbyrå tel 08-643 01 50
senast den 23 november.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden
tel 0200-88 24 00

Installationshjälp
datorer /
program

Vår Älskade

Billy Noreen
* 28 augusti 1989
✝ 3 november 2010
MAMMA och PAPPA
Josefine Jonny Tommy
Släkt och vänner

Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
Internationellt
meriterad senior
projektledare

Till alla kära jag lämnat har
Var inte ledsen,
jag har det bra
Minns mig med glädje,
tala om mig ibland
Röster hörs bra
från strand till strand

Ì}B}}ÊvÀÊÕ««`À>}Ê
Ê iÀÊÕ
ÀÊ>ÛÊiÀÊÌÊ
>ÃÃiJ,ÕLi°ÃiÊ
iiÀÊ«FÊÌiivÊ
äÇäÓÊÊ{ÈÊÓÓÊÎ

Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
Tänk på Hjärnfonden
tel 020-523 523.
alfa/Ekerö Begravningsbyrå
tel 08-560 310 65.
Ett varmt tack till er alla
som deltog i minnesstunden.

6I©NNS
© OMDUBEHyVEROSS
E E
Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik
och försäkringar.
Varmt välkommen till Fonus i Bromma!
Hembesök " Jour dygnet runt

HEMSIDA www.malaro.com/mn
Torun Dittmer

Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
www.fonus.se
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4 dubbade vinterdäck
(2008) på fälg till Skoda
Octavia i gott skick.
”Kumiho” 195/65R15 91 T.
2000 kr. T: 073-500 39 52
Motionscykel. Spartacus Air
102 med dator. Mycket lite
använd. 500 :-.
Tel. 560 323 27.
Dubbelsäng i ek med gavlar.
Hästens madrasser samt
sängbord. 5000:-.
Tel. 0739-14 01 05.
Senaste versionen av
Windows nämligen Windows 7 säljes med licens (ej
kopia). Ordinarie pris 1 200
kronor. Vårt pris: 950 kronor
Tel: 560 342 30.



KÖPES

pga ﬂytt. Ring för mer info:
tel 560 466 59, vard 18-21
eller helger.

  UTHYRES




Stort möblerat rum i källare
m egen ingång toa dusch
tvätt/tork minikök hyrs ut
fr jan-feb t pålitlig o praktisk
person som kan sköta vissa
sysslor. 500 m fr Ekerö C.
Skälig hyra efter ök.
Mejla personinfo till
eighol@spray.se för mer
information.

  ÖNSKAS HYRA




Önskar hyra ett litet hus
eller lgh för längre tid, minst
ett år. Helt omöbl. el. delvis
möbl. Jag är 34 år, har stabil
ekonomi, är skötsam, rökoch djurfri. Lisa 070-284
76 18.





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

Mindre stuga 1-2 rum
önskas hyra av medelålders
man, helst centrala Ekerö,
men även längre ut går bra.
073-639 89 75.

  SKÄNKES

Medelålders kvinna önskar
komma hem till barndomstrakter. Söker bostad 2-3
rum, gärna Lovö, men alla





2 olika soffor bortskänkes

Lokal för bröllop. Sommaren
2011 ska vi gifta oss. Nu
letar vi efter en bra lokal
här på Mälaröarna. Lokalen
måste rymma ca 100 personer och lämpa sig för ändamålet. Alla svar beaktas.
Svar till: malarobrollop@
gmail.com

  SÖKES




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

  TACK




Vi vill på detta sätt tacka
Lotta ”mattant”, som
bestämt sig för att gå i
pension efter många år på
Ekebyhovsskolan. Hon har
med sitt stora hjärta och
oerhörda engagemang varit
en stor tillgång för eleverna.
Vi önskar henne all lycka!
Rickard, Joakim, Maria,
Jeanita och Lena.

www.malaro.com/mn
• 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 utrymme. Var ute i god tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.

www.jarntorget.se

Meddelanden från sotaren!

Mälaröarna är av intresse.
073-99 24 787.

SÖKES:
Fastighetsägare 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.

Julen är snart här!
Glöm inte att sota din skorsten innan kylan griper tag.
5\LYIQ\KLY]PKPNp]LUYLUNYPUNH]ZWPZÅpR[PHUZS\[UPUN
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
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Vattenrening

Stölder av lamm och vinterdäck

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

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

AE Einarsson Byggnads AB
UTillbyggnad
UOmbyggnad
UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G''CDK:B7:G'%&%

Ring

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

Stort sortiment av

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

1 NOVEMBER | På parkeringen på
Pråmvägen, Ekerö, utsätts nio bilar
för skadegörelse under natten. Även på
Ekebyhovsvägen och Wrangels väg
blir bilrutor krossade.
 ;jj b[lWdZ[ bWcc ij`bi f Ckdi$
:[jjW ^Wh ^dj c_dij [d ]d] j_Z_]Wh["
c[dZlWhbWcc[jh[ZWdibWajWj$
2 NOVEMBER | ;d iefhkciXhWdZ _
Tappström släcks av Södertörns brandförsvar.
 L_Z [d hkj_daedjhebb f Ekerövägen
l_Z :hejjd_d]^ebc kffjYa[h ;a[h
närpolis en rattfyllerist. Både förare och
X_bec^dZ[hjWi$
;dX_b_ij\hi_dX_bhkjWaheiiWZdh^Wd
ijWddWh l_Z jhWÓab`ki[j l_Z Kanton.
C_iijWdaWhÓddiecWjjZ[jh[d\hbkf[d]ebXebbiechehiWa$
3 NOVEMBER | I Nyckelby tar polisen
[dhWjj\obb[h_ijiec\h\b`Wc[Z\hl_dare provtagning.
;jj\h[jW]fEkerö utsätts för försök
till fakturabedrägeri av ett företag i EstbWdZieckj][hi_]\hWjjZh_lWdkcc[hupplysning på nätet.
5 NOVEMBER | <ohWl_dj[hZYaWdcbi
stulna från Löpargränd, Ekerö.
;jjl_bbW_dXhejjia[h_Älvnäs.

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


Ansiktsbehandl m frans/brynfärg inkl form ........500/600:1/2 benvax m bikini & frans/brynfärg inkl form .......... 450:1/1 benvax m bikini & frans/brynfärg inkl form .......... 500:Fotvård & frans/brynfärg inkl form ......................................... 500:30 min massage/idrottsmassage ............................................. 280:60 min massage/idrottsmassage ............................................. 480:-

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

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

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

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 telefonnummer 08-560 302 01. Körlektionstider ﬁnns
från 08.00 på morgonen till 18.40 på kvällen
och din privata handledare är varmt välkommen att följa med i övningsbilen.

6 NOVEMBER | L_Z [jj _dXhejj _ [d Whbetsbod vid Skå kyrka griper polisen en
]hd_d]icWd$
7 NOVEMBER | En rattfyllerist upptäcks
vid en traﬁkkontroll vid Träkvistavallen.
8 NOVEMBER | <ohWl_dj[hZYaWdcbi
stulna från Knalleborg.

 på G

Under senaste tiden har ytterligare stölder av vinterdäck skett på Mälaröarna.

Foto: Ove Westerberg

10 NOVEMBER | L_Z [d jhWÓaaedjhebb
vid Träkvistaskolan tar Ekerö närfeb_i [d f[hied iec ah _ -& ac%^ f
)&#ijhYaWd$ Ahaehj[j ec^dZ[hjWi
ec[Z[bXWhj$Ojj[hb_]Wh[\[c^Wij_]^[jiöverträdelser konstateras.
11 NOVEMBER | En kvinna på Ekerö
iecilWhWjf[dWddediecjhZ]hZiskötsel blir bestulen på sin gräsklippare
eY^Wdcb[hZ[jjWj_bbfeb_i[d$
 Feb_i[d aedijWj[hWh jl ^Wij_]^[ji#
överträdelser vid Skå skola.
;dX_bXb_hijkb[d\hd[jj]WhW][_Sten-

13 NOVEMBER | ;dkd]Zeci\[ij_EkebyhovXb_hlb^]b`kZZeY^feb_i[d\h
aWZ_jeY^ZcfWZ[bjW]WhdW$
L_ZBrostugan"Ahid"ia[h[jjX_b_dbrott.

Under senaste tiden har problem med stökiga ungdomar ökat i Stenhamraområdet.
Bland annat har stenkastning mot en buss ägt rum och även äggkastning mot
husfasader, vilket kan medföra stora problem för husägaren då fasaderna blir
skadade och i värsta fall behöver bytas.
– För att få bukt med problemen flyttade vi vårt mobila kontor med bemanning
till Stenhamra under den 3 till 7 november. Vi fick mycket besök av både ungdomar
och vuxna, berättar Tommy Stiernerlantz, närpolischef.
Han berättar att de även ökat antalet besök på kommunens fritidsgårdar.
– När vi gör den här typen av insatser så brukar vi märka ganska omgående att
antalet anmälningar minskar.

FORTS FRÅN SIDAN 2
Ekebyhovs slott
4 december kl 14: Magiska
jultoner med Ekerökören
och Stefan Valdemar. 5 december hantverksjulmarknad kl 12-16, Luciatåg kl 14
av elever från Kulturskolan.
Kaféansvarig: Ekerö och
Färingsö Röda korskrets.
Musikgudstjänst
Boo Kapella under ledning
av Marianne Ribbing. 4
december kl 11-12, Drott-

Jungfrusunds julmarknad
Julblommor, tomtar, brända
mandlar, mat, hantverk och

12 NOVEMBER | Efter ett tips kan polisen hindra en berusad person från att
köra från platsen vid Drottningholms
slott.
Träkvista skola utsätts för inbrott.

STÖKIG NOVEMBER I STENHAMRA


kanske besök av tomten...
4-5 december kl 11-16, Jungfrusunds marina.

Film
”Augustilunch i Rom”, regi:
Gianni di Gregorio, Italien, 2009. Medlemskort i
filmstudion berättigar till
inträde till höstens samtliga
filmer. Enstaka biljetter får ej
säljas. 2 december kl 19.30,
Erskinesalen, Ekerö C.

hamra. Den återﬁnns senare i ett garage
_;a[hY[djhkc$

ningholms slottskyrka.
Julmusik
30 minuters sångprogram:
Sångkvartetten Vox Regalis,
Christer Bergström och
Leif Asp, Alexandra Ullsten,
Charlotta Hedberg präst:
Staffan Eklund. 4 december
kl 13, 14 och 15, Drottningholms slottskyrka.
Musikgudstjänst
Präst: Christer Kivi, Lovö
kyrkas kör under ledning
av Leif Asp. 5 december
kl 11-12, Drottningholms
slottskyrka.

Skapande söndag
För alla barn. Julpyssel,
julsagostunder och annat
juligt. 5 december kl 12-16,
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.
Lucia
Luciatåg med Betel folkhögskolas kör. 5 december
kl 15-16, Drottningholms
slottskyrka.
Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

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


i säkra händer

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

te
arbe
Vårt ens
d
-kun het
trygg

'BTBESFOPWFSJOHBSt5BLSFOPWFSJOHBSt6UCZHHOBEFS
5PUBMSFOPWFSJOHBSt1MÌUTMBHFSJ

Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med ﬂera års erfarenhet

F-skatt innehas

För referenser, gå in på: XXXUPSOTUSPNTTF

www.pcakuten.se

Utnyttja rotavdraget och få
tillbaka upp till 100 000 kronor!

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

Brottmål

O Personskador

Asylrätt
O Allmän praktik
O

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

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

BILVÅRD


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILSERVICE


Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

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

BRANDSKYDD


H

D

R

IK

S

MO

EN

T

RANSC

SFÖ

RBU

N

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

PROFESSIONELL

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

0739-22 75 30

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

www.bernardtrad.se

MÅLARE
Målningsarbeten
och
Tapetsering

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

BRUNNSBORRNING


Målarmästare på Ekerö

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

Tel: 0708-10 63 69

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

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

GOLV & KLINKER


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

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

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

b er ga
Å-

RÖRARBETEN


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

l

kake
&
v
l
go

För hem och offentlig miljö

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

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

PLÅTSLAGERI


«

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

O

Nu på Ekerö!
Roger Sjögren 070-717 79 49
08-560 354 08

070-733 65 26

070-747 20 03 070-799 64 21

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

KONTORSMATERIAL M.M 
STÄDNING


TRYCKERI


A
SEANNA
K
U
ONTORS TENSILIER

Binärdata AB

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

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

www.aseanna.se

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Leif Rickegård

KONTORS
UTE

NSILIER

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

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


LACKERING


Flyttstädning?
Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Vi utför det mesta inom
transporter och entreprenader.
Vi levererar grus och matjord.
Flak och containrar.
"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

RB

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

%UDQGVN\GGVEXWLNHQ

Din verkstad
nära Dig

O

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



ENTREPRENAD


Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

L O K A L E R

Trygghet & Kvalitet

Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

L E D I G A



DATA


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Träkvista Torg

FÖNSTER


ZZZEUDQGVN\GGVEXWLNHQVH
ZHEEXWLN
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TRÄD- & TOMTARBETEN


Larsas Måleri

4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Auktoriserad
serviceverkstad för

LOKALER


| service för dig!

MÅLARE


Ekerö Färglager

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

560 47 111

Allt inom bilvård

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

FÄRG TAPET
GOLV

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

BEGRAVNINGSBYRÅER


UBorttagning

FÄRGHANDEL


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

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

UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

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

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

ALLSERVICE AB

070 - 683 80 74
www.fsons.se

Ekerö Centrum
ARKITEKT


F’SONS

R

CHRISTER WERSÄLL AB

FASTIGHETSSERVICE


LO

ADVOKATBYRÅN

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

Köksluckor
m.m. lackas!

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

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

0705-94 23 19

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

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

Tel: 08-560 252 00

SMS:A 17456 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

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

EKERÖ LUNDHAGEN 5 rok, ca 125 kvm + 125 kvm

 Underbar sjöutsikt  Fantastiska extra utrymmen  Gångavstånd till skola, buss, bad, affär m.m.

SMS:A 95146 TILL 71122

SMS:A 18576 TILL 71122

PRIS 4 175 000 kr/bud. TOMT 893 kvm . Lundhagsvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ HELGÖ 2 rok, ca 54 kvm

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

 Högt läge m utsikt mot Mälaren  Gott om extra utrymmen

 Ljust & fräscht  Högst upp i huset  Låga driftkostnader  Öppen spis

PRIS 2 600 000 kr/bud. TOMT 2 518 kvm . Frejas Väg 6. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

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

SMS:A 20647 TILL 71122

Linn Lagerqvist

MUNSÖ SÖDERBACKEN 3 rok, 75,6 kvm

 Mycket bra skick  Modernt kök och helkaklat fint duschrum  Barnvänligt  Värmepump  Vackert lantligt
PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 5 134 kr/månad Söderbacksvägen 29.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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

arbetar
Jag bor på Färingsö och
på
här
are
äkl
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som fastigh
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kun
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Nö
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arn
Mälarö
Jag
.
mig
för
tigt
vik
t
dig
väl
tid och det
kommer lägga ner den
för att
vs
krä
engagemang som
känna dig
och
d
nöj
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även du ska
. Mitt
trygg genom hela affären
a
din
mål är att överträffa
förväntningar.
ta mig du
Välkommen att kontak
med! -  

