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Positiv
budget för
nästa år
Vid mandatperiodens första kommunfullmäktigemöte lades en stark budget fram för nästa år.
Årets överskott förväntas också blir högre än
vad tidigare prognoser visat. | 4

OLIKA VILLKOR FÖR VA-PUMP
I flera områden på Mälaröarna har man så kallat
LTA-system för vatten och avlopp. Flera boende har
haft problem med pumpenheterna, men kommunen
tar inte ansvar för pumpar installerade före 1 januari
2007. | 6

’’

”Det har gått för långt. Detta ”påhäng” vill
inte vara med längre. Vi vill säga hej då till
”Carpeland”, och styra vår kos åt andra håll.
Mot ett annat kommunalt sammanhang där
vi känner att Lovö, inklusive det världsarv
som ön bär i sin barm, kan få den uppskattning som den förtjänar. En bom ska
snart resas vid Lindötunneln. Glöm inte
passet!” | 28 tyck

UTREDNING KRING MÖGEL
En utredning pågår nu om varför de fuktskador som
upptäcktes redan 2007 i Gräsåkers förskola fortfarande finns kvar. Även på Närlundaskolan har mögelangrepp påträffats. Hela skolan ska nu fuktmätas. | 8

STIPENDIUM TILL ODLARE
Årets miljöstipendium går till grönsaksodlaren Juntra
Viberg på Färingsö för hennes stora engagemang för
jorden och allt som växer. | 14

ÅRETS FÖRETAGARE

VINTERKÄNSLA MED CENTRUMTOMTEN
På Mälarö torg satt som vanligt jultomten till alla modiga yngre öbors glädje, när centrumbutikerna höll sin
traditionella Julklappslördag den 27 november.
Foto: Ove Westerberg

Färingsö Trä blev enhälligt framröstad till årets Ekeröföretagare. Företaget startade i slutet av 40-talet
som en liten brädgårdsfilial och har därefter utökats
allt mer och vuxit till ett byggvaruhus. | 12

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

ETT LJUS I MÖRKRET!

El- och fotogenlampor
Vi har även reservdelar till fotogenlampor.

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

Hantverksstallet
Julutställning, blandade
tekniker. Till och med 22
december. Torsdag-söndag
kl 11-17, Galleriet, Hantverksstallet, Jungfrusund.
Konstvinden
Konst av Lotta Johnzon,
silversmide och olja/akryl,
Charlotta Lindvall, Anna Eriksson, Lilian Ohlsson, olja/
akryl/akvarell, Helen Karlsson, gipsdesign och olja/
blandteknik. Lördagsöppet
fram till den 11 december, kl
11-15. Konstvinden, Träkvista
torg.

öppettider, Barnens eget
bibliotek i Stenhamra.

EVENEMANG

Julsagor
Julsagor läses för alla barn.
Från 3 år. 10 och 17 december kl 10-10.45, biblioteket
Ekerö C. 7, 14 och 21 december kl 9.30-10.15, Barnens
eget bibliotek i Stenhamra.

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 andra erbjudanden!
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!

Julbasar
Lotterier, hantverksförsäljning, korv, glögg och kaffeservering med mera.11
december kl 13 vid Husby
skola. Arr: Munsö idrottsförening.

Bokklubb
För alla 9-13 år. Böcker
läses och samtalas kring,
film med mera. Anmälan. 9
december kl 16-17.30, biblioteket, Ekerö C.

Konstutställning
Konstnären Max Magnus
Norman ställer ut i det
nyproducerade företagshuset i Stenhamra. Det bjuds
på glögg och pepparkakor.
6-12 december kl 15-18.30,
Apelvägen 22, Stenhamra.

Julkonsert
”Ceremony of carols” av
Benjamin Britten för kör och
harpa samt annan julmusik.
Ekerö kyrkokör, Ingegerd
Fredlund, harpa, Kerstin
Baldwin, dirigent. 12 december kl 16-17, Ekerö kyrka.

Utställning
Mona Wikborg ställer ut
oljor och blyerts fram till
och med 15 december på
tandläkarmotagningen Profydent. Måndag-torsdag kl
8-17, Ekebyhovsvägen 1 (vid
brandstationen).

Musikgudstjänst
Birkakören sjunger adventsoch julmusik under ledning
av Mait Thoäng, präst: Svän
Fogelqvist. 11 december kl
18-19, Munsö kyrka.

Utställning
”Det var en gång en prinsessa & en prins”.
För alla med barnasinnet
i behåll. Till och med den
30 december, bibliotekets

Vinterstämning
Ekerö kulturskolas elever
och lärare bjuder på glatt
julfirande och glada överraskningar. Fri entré. 11
december kl 11, 13 och 15

Luciashow
Ekerö ryttarförening och
Skå ridcenter anordnar
traditionell Lucia show med
kadrilj, hoppning, tomtar,
luciatåg till häst med mera.
Servering, gratis inträde. 12
december kl 17, Eneby gård.

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

Specialvisning!

Succén
fortsätter!

för

konserter i Mälarökyrkan.
Kl 12 dramaföreställning
och musik i Erskinesalen,
Ekerö C.

JUST NU!

Torsdagen
9 december
möter du
modeexperten
Tomas
från RayBan.
Mingla
med oss
kl 13-18.30!

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

Hos oss får alla råd att se!
ray-ban.com

Med kvalitetsglas från

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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fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

B Ekerö Västra Sandudden

B Ekerö Västra Sandudden
Fast pris 4 695 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm
Tomt 1 002 kvm
Byggt 2010
Adress: Åsbranten 2-4
Visas sön 12/12 14.15-14.45
Sms:a: FB 1071-2206 till 72456
för beskrivning

Fast pris 4 490 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 153 kvm
Tomt 1 000 kvm
Byggt 2010
Adress: Sanduddsvägen 26
Visas sön 12/12 13.00-13.45
Sms:a: FB 1071-2502 till 72456
för beskrivning

Endast två unika enplanshus
kvar! Uppförs av Anebyhus,
speciellt framtagna för Västra
Sandudden. Här bor man
bekvämt på 125 väldisponerade kvm med 4 sovrum och
härliga sällskapsutrymmen.
Utsikt över Mälaren och den
nyanlagda viken.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2206.

Sista huset! Villa Lovö om
153kvm kommer uppföras av
LB-hus i två plan med träfasad
och carport. Ljus öppen planlösning och fyra bra sovrum.
Sluttningstomt på ca 1000 kvm.
Några meter från tomten når
man lekplats samt stranden vid
badviken!Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2502.

B Ekerö Munsö

B 4:a Ekerö Ekebyhov
Utgångspris 2 095 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 112 kvm, biyta 70 kvm
Tomt 1 080 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1955
Adress: Ekebyvägen 71
Sms:a: FB 1071-2272 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 1 925 000:Boyta 111 kvm, biyta 7 kvm
Avgift 4.753:-/mån inkl vatten/
kabelTV/sophämtning/garage
Adress: Björkuddsvägen 18B
Visas sön 5/12 14.30-15.30
och mån 6/12 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2428 till 72456
för beskrivning

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.

Skaffa ”all-inclusive” med
oss och Fastighetsbyrån

Fint gavelläge med härlig soligt
läge med altan i söder, belägen
ut mot trädgård. Lägenheten är
delvis renoverad och i gott
skick med trevliga sällskapsutrymmen på entréplan i öppen
planlösning med renoverat kök,
samt tre bra sovrum och
badrum på övre plan.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2428.

B Färingsö Kungsberga

B Färingsö Kungsberga

Utgångspris 1 195 000:Tomt 2 059 kvm Naturtomt
Adress: Ettans Väg 42
Åk förbi när ni vill!

Utgångspris 1 045 000:Tomt 2 061 kvm Naturtomt
Adress: Ettans väg 44
Åk förbi och titta när ni vill!

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

Mysig tomt med lantlig omgivning. Här kan du
skapa ditt drömboende och få hög livskvalité.
Förhandsbesked på bygglov! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2454.

• Räntefritt handpenningslån
• Hemförsäkring kostnadsfritt i tre månader
• 0,5% rabatt på Privatlån Boende (Topplån)
• Rabatterad flyttstädning
Erbjudandet gäller under perioden 2010-11-01 – 2011-03-31 när du köper/säljer
din bostad via Fastighetsbyrån med slutfinansiering hos Swedbank.

B Färingsö Kvarnberga

B Färingsö Degerby

Utgångspris 975 000:Tomt 4 038 kvm Naturtomt
Adress: Björksäter 2:3

Utgångspris 900 000:Tomt 2 022 kvm Naturtomt
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-2545 till 72456 för beskrivning

Plan tomt som idag består av flera plommonträd
och en mindre bod samt vy över hagar i söder!
Förhandsbesked finns till att bygga enbostadshus, gäller till 2011-09-23. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2297.

Lätt sluttande och södervänd tomt med möjlighet
att bygga ett bostadshus med skogsbryn bakom
och härlig trädgårdstomt framför.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2545.
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Gott resultat för 2010
och stark budget för 2011
KOMMUNEN | Ett överskott
på 60 miljoner kronor i år
och en budget som lovar
tillskott i flera av kommunens nämnder var de
viktigaste punkterna när
mandatperiodens första
fullmäktigemöte ägde rum.
Men för 2011 och framåt
ser resultatet dystrare ut.
Den 23 oktober hölls första
kommunfullmäktigemötet
efter valet med den nya sammansättningen av medlemmar. Med en något förändrad
mandatfördelning och ändringar bland partiernas representanter fanns ett antal nya
ansikten på plats i Mälarökyrkan.
Bland annat kunde kommunens nya oppositionsråd
Lars Holmström (S) och ett
ﬂertal unga representanter
för första gången kliva upp i
talarstolen.
Sverigedemokraternas stol
stod tom då Lars Bredler avsagt sig sin plats i kommunfullmäktige och ännu är det
inte avgjort huruvida någon
efterträdare kan ta över platsen.

Peter Carpelan (M) inledde
debatten med att berätta att
inga besparingar behöver göras i kommunens verksamheter under 2011.
– Enligt prognosen kommer vi att ligga 60 miljoner
plus vid årsskiftet, vilket
bland annat beror på att skatteintäkterna har ökat. Vi har
också fått ett större statsstöd
än vi trodde och ett tillfälligt
konjunkturstöd, sade han.
Peter Carpelan lovade att
det eftersatta underhållet på
många av kommunens lokaler kommer att åtgärdas med
hjälp av det förväntade överskottet för 2010.
När blicken riktas längre
fram ser det emellertid dystrare ut.
– Resultatet kommer inte
att se lika bra ut för 2011, 2012
och 2013 eftersom det ekonomiska läget då ser osäkrare
ut i både Sverige och Europa,
sade Peter Carpelan.
Kommunens stora låneskuld på nära 500 miljoner
kronor kom även på tal.
– Den är vårt stora problem
och det ﬁnns risk att den äter
sig in i våra skolor och äldreomsorg framöver, fortsatte

Gudstjänster
Färingsö församling 6 december - 12 december

Söndag 5 december
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Andra söndagen i advent
Lars Brattgård

han och kommenterar senare:
– Ekerö har för dagen en för
hög låneskuld. När räntorna
nu stiger kommer en större
del av våra skatter att användas till att just betala räntor
på våra lån. Då ﬁnns det risk
att vi tvingas att spara i våra
verksamheter för att kunna
betala av räntor istället för att
använda pengarna i våra verksamheter. Min bedömning är
också att vår höga låneskuld är
en av våra största ekonomiska
problem för närvarande. Vi
måste minska låneskulden.
För det kommande året be-

rättade han att kommunen
fortsätter att sälja sin mark
och sina tillgångar, men att
även investera för mångdubbelt mer än det som avyttras.
Oppositionsrådet
Lars
Holmström uttryckte en viss
nervositet inför sitt första
besök i talarstolen när det var
hans tur att äntra scenen.
– Jag måste erkänna att det
känns mäktigt att stå inför
den här församlingen, sade
han.
I sitt anförande pratade han
om Socialdemokraternas alternativa budgetförslag och

Verksamhet

Torsdag Stenhamra församlingsgård
T.o.m 16/12
Pris 40 kronor

Tisdag och torsdag kl. 9.30-12
Färentuna församlingshem
T.o.m 15 december

Socialnämndens ordförande
Staffan Strömbäck (M) berättade att det anhörigstöd som
funnits på prov i kommunen
nu permanentas och att utvecklingsprojekt
påbörjas
angående bemötande av dementa och att värna barnperspektivet i kommunens verksamheter. Socialnämnden får
en ökning med 17 miljoner
kronor jämfört med tidigare
prognos.
Socialnämndens
budget
kommenterades bland annat av att Inger Andersen (S)
pekade på det stora behovet
av förebyggande arbete bland
barn och ungdomar i kommunen.
– År 2009 öppnades 240
ärenden avseende barn och
ungdomar inom socialtjänsten och av dem ledde 160 till
någon form av åtgärder, sade
hon.
LO BÄCKLINDER

Öppet hus med sopplunch kl 12
Måndag Färentuna församlingshem
T.o.m 6/12

Julkortspyssel och krubbvisning
På kyrkis har föräldrar med barn från noll år och uppåt möjlighet att leka,
måla, spela spel och knyta nya kontakter. Ingen föranmälan krävs.
Fika till självkostnadspris. Välkommen!
Stenhamra församlingsgård
Julkortspyssel 8 december kl 9.30-12.00
Avslutning med krubbvisning 15 december

Färingsö Kyrkokör
Tisdag kl. 19.15-21.30, t.o.m 21/12
Stenhamra församlingsgård
Körledare Jonas Lundahl

Öppet kyrkis
Måndag och onsdag kl. 9.30-12
Stenhamra församlingsgård
T.o.m 15 december

skolmaten, sade Jan Runesten
(M).
Likaså lovade han en satsning på att höja andelen utbildade förskolelärare i kommunen.

Cittragruppen Rasparna
Måndag kl. 19-21, t.o.m. 22/11
Stenhamra församlingsgård
Färingsö kyrkliga syförening
Onsdag kl. 10-13, Sånga Kyrkskola
T.o.m 15/12

Alla-kan-sjunga kören
Måndag kl. 19-20.30, t.o.m 20/12
Stenhamra församlingsgård
Körledare Jonas Lundahl

grund av att en ny upphandling genomförts då tidigare
entreprenören gått i konkurs.
En lång debatt inleddes då
förslaget om höjd VA-taxa lades fram och ﬂera partier yrkade återremiss med hänvisning till att ärendet behövde
utredas ytterligare. Taxan
blev dock slutligen godtagen.
Även taxan för musik och
drama i Kulturskolan blir högre. Båda taxorna höjs med 30
kronor per termin vilket ger
en avgift på 1 150 kronor för
musikundervisningen och
830 kronor för dramaundervisningen.
När sedan nämndernas respektive ordförande berättade
mer ingående om satsningarna i budgeten utmärkte sig
bland annat en ökning med
13 miljoner kronor till barnoch ungdomsnämnden jämfört med tidigare prognoser,
vilket till exempel medför en
höjd skolpeng i förskola och
skola.
– Vi kommer att prioritera
barns språkutveckling och
satsa på kompetensutveckling. Dessutom har vi avsatt
2 miljoner kronor på ett utvecklingsprojekt som rör

Kyrkans Arbetsgrupp
Måndag, udda veckor, kl. 19, t.o.m 6/12
Färentuna församlingshem

Söndag 12 december
Herman Palmsalen kl 15.00
Stenhamra församlingsgård
Luciagudstjänst
Kiki Svee
Färingsö Barnkör

Färingsö Barnkör
Måndag kl. 16-16.30, t.o.m 6/12
Stenhamra församlingsgård
Tisdag kl. 16-16.45, t.o.m 7/12
Färentuna församlingshem
Körledare Rickard Backlund

att de vill lägga mer pengar
på kompetenshöjning av personalen i kommunens skolor
och förskolor, ge möjlighet
till att äta frukost i skolor och
förskolor och att utöka resurserna för funktionshindrade.
Lena Holst (MP), även hon
ny medlem i kommunfullmäktige, pratade om hur en
”mänskligt hållbar” budget
kan se ut och föreslog för
Miljöpartiets räkning att en
kompetens- och verksamhetsfond för alla kommunens
verksamheter inrättas under
goda tider för att nyttjas när
konjunkturen går ner.
De höjda arvodena för partiernas gruppledare var ett
ämne som möttes med glädje
i alla politiska läger.
Förslaget som klubbades
igenom innebär att gruppledarna får ett arvode på
30 000 kronor per år och
mandat för sin insats.
– Det här är en milstolpe för
Ekerö. Det är ett tungt jobb att
vara gruppledare, sade Krister
Skånberg (MP).
Ett antal taxeförändringar
klubbades också igenom.
Bland annat höjs kommunens renhållningstaxa på

Färentuna församlingshem
Julkortspyssel 7 december kl 9.30-12.00
Avslutning med krubbvisning Färentuna kyrka

Julbord 16 december kl 12
Öppet hus avslutar terminen med julbord
i Stenhamra församlingsgård. Vår husmor
Barbara lagar mat från grunden, gjort på
ekologiska råvaror.
Anmäl dig till vår expedition 08-564 209 20,
senast 9 december.
Pris 80 kronor

Välkomna!

Orgelkonsert
11 december kl 15
Färentuna kyrka

Luciatåg
12 december kl 15
Herman Palmsalen

Rickard Backlund, organist spelar
“Musikalisk pytt-i-panna i adventstid”

Välkommen till luciagudstjänst i
Stenhamra församlingsgård.
Luciatåg med Färingsö Barnkör.

Musik av Händel, Bach, Reger och
Vierne. Andakt med Kiki Svee.

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

Tappström

Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90
Öppet: måndag–söndag 8–22
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Från vår manuella
köttdisk.
Kalvﬁlé

399k
/kg

Svenskt butikskött.
Ursprung Sverige.

Demo på fredag och lördag!
Svenskt butikskött bjuder på
kalv och lammﬁlé.

299k

Lammﬁlé

/kg

89k
/kg

429k
/kg

Fläskﬁlé

Svenskt butikskött.
Ursprung Sverige.

Från vår manuella
köttdisk.
Älgﬁlé
Svensk Åke.P. Färsk.
Ursprung Sverige.

Finsk/atria.
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109k
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Kycklingﬁlé
Kronfågel. Färsk.

2 för

39k

ICA Butiksreklam

Priserna gäller vecka 49 t o m söndag 12/12 2010 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

15k

/förp

10k
/st

Eriks såser

Delikatesspotatis

Hyacint

230 ml.
Jfr pris 84:78/liter.

ICA. 900 g.
Jfr pris 16:67/kg.

Alverbäcks-Rydells.

En tjänst för dig med ICA Kort. Anmäl dig i förbutiken.
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Rusta för
vintern Ändrad lag gav olika
Windstopper byxa från
Blåkläder.
Underställ
på köpet!
®

1.369:inkl. moms

WINDSTOPPER®-byxa med
CORDURA®-förstärkning på lår
och fickor. Två sidfickor, en med blixtlås och en
med knappar, tumstocksficka, benficka med
pennficka Reflextryck på baksidan av benen.
Underställ Light Weight set, Svart.
Rundhalsad tröja med lång ärm och förlängd rygg, muddar
och resår i midja på byxan.

4.890:inkl. moms

Vi bjuder på
hjälmpaket!
(värde 625:-) vid köp
av MS 250 C-B.
JULKLAPPSTIPS
FINgTHIXH%%/GXE*-gHXK-)
Med snabbkedjespänning - helt utan verktyg.
Passar utmärkt för alla slags arbeten på
den egna tomten, gården i skogen och runt
sommarstugan.

Suveräna stövlar från
Muckboot
och Hunter

Muckboot Arctic en suverän stövel för
de riktigt kalla och tuffa
dagarna.
Hunter - kvalitet och mode i samma stövel.

Vi har så mycket mer
än arbetskläder...

9RKES  0ROFILKLÊDER s 4RÊDGÌRDSMASKINER s 3PORT
½PPETTIDER MÌN FRE   LÚR  
3VANHAGEN 3KÌ 4EL     WWWMALAROSE

villkor för VA-pump
GÄLLSTAÖ | År 2002 installerades kommunalt vatten
och avlopp på Gällstaö. Det
utfördes med ett så kalllat LTA-system (Lätt Tryck
Avloppsystem) där en pumpenhet placeras inne på
fastigheten. Flera boende
har haft problem med
pumpenheterna, men kommunen tar inte ansvar för
pumpar installerade före 1
januari 2007.
LTA är ett lågtryckavloppssystem som är utvecklat för
områden där det är svårt att
få självfall i avloppssystemet.
Varje fastighet har sin egen
pumpstation som maler avloppsvattnet och pumpar ut
det till den gemensamma avloppsledningen utanför fastigheten.
1 januari 2007 kom en lagändring av vattentjänstlagen
som innebär att kommunerna är huvudman för LTA-anläggningarna, vilket betyder
att de har ansvar för dem inklusive pumpenheterna.
Pumpstationerna levereras av kommunen till fastigheterna och har så gjorts
både före och efter den nya
lagen. Däremot har de fastighetsägare som fått sin pump
installerad före ändringen i
vattentjänstlagen inte kommunen som huvudman.
Detta innebär att om något
sker med pumpen är det fastighetsägaren som får ta kostnaderna.
Rolf Wiklund är en av de
fastighetsägare som drabbats
av pumphaveri.
– När pumpen larmade
ringde jag till kommunens
VA-jour. Där sa man att jag
själv skulle ringa och felanmäla till pumpföretaget.
Eftersom det var jag som felanmälde pumpen skickades
fakturan till mig. Efter många
telefonsamtal och en hel del
mail med tekniska kontoret
tog kommunen fakturan, berättar Rolf Wiklund.
Rolf Wiklunds pump var
inte ens två år gammal. Fakturan gick på cirka 12 000
kronor.
– Det är en ganska stor
kostnad för den enskilde. Om
man istället tar ut fem kronor
extra i VA-taxa från varje enskild som har en pump skulle
det täcka upp kostnaderna.
Det behöver inte innebära
någon merkostnad för kommunen, säger Rolf Wiklund.
Jan-Peter Edlund är VAingenjör på kommunens tekniska kontor.
Har den nya lagen påverkat
VA-taxan sedan kommunen
övertog ansvaret?
– Inte som jag kan peka på
speciﬁkt. Vi har lagt förslag
om en justering av taxan,
men det har ingenting med
LTA att göra, säger Jan-Peter
Edlund.
Fick de som installerade

Pumpenheterna som används i LTA-systemet har levererats av kommunen till fastighetsägarna. Före en lagändring 2007 las ansvaret för pumpen och även installationen av den över på fastighetsägaren.
Foto: Ewa Linnros

sin pump före lagändringen
någon form av reduktion av
anslutningsavgiften med anledning av att de har ansvaret?
– Nej! Däremot har vi väl
tagit vissa delar av kostnaderna för dem så vi ser ganska givmilt på det där. Men vi
har inte ofﬁciellt tagit någon
riktig ställning till hur vi ska
tolka lagen.

”En del kommuner
tar fullt ansvar
och har även tagit
ansvar retroaktivt”

På kommunens hemsida
ﬁnns allmänna bestämmelser
för brukande av Ekerö kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar. Dessa
bestämmelser antogs av
Ekerö kommunfullmäktige
2009.
Här står bland annat att:
”Huvudmannen ska ha
utfört en godkänd protokollförd besiktning av LTAinstallationen innan den får
kopplas in på den allmänna
VA-anläggningen.”
Före lagändringen levererade kommunen allt material till fastighetsägaren men
gjorde ingen besiktning före
inkopplingen och stod inte
heller för installationen.
– Den kunde göras av en
elektriker, rörmokare eller
byggare. Ofta hade rörmokaren gjort sitt och fått åka därifrån innan det var dags att
koppla in pumpen på grund
av att det elektriska inte var
klart och så blev det en massa
fel. Till sist när de äntligen
ﬁck igång pumpen, glömde
man bort att det fanns en
ventil vid tomtgränsen som
skulle öppnas. Då stod pumpen och gick mot stängd ven-

til. Det gick upp till en månad
ungefär, sedan hade pumpen
brunnit upp, berättar Jan-Peter Edlund.
Var det inte ett väl stort
ansvar som las på fastighetsägarna? Var det rimligt att förvänta sig av dem att veta hur
det tekniskt skulle gå till?
– Ja i samband med installationen men inte sedan.
Installationen ska inte fastighetsägaren själv göra utan
det ska någon som håller i
bygget göra. Sedan är det tyvärr många som fuskar i de
här branscherna. Därför blir
det ofta slarvfel på grund av
okunnighet.
I Rolf Wiklunds fall var det
just en felaktig installation
som så småningom ledde till
haveri. När pumpföretaget
kom och reparerade, konstaterade de att pumpen förmodligen hade startats mot
en stängd ventil. Pumpen
hade installerats av ett byggföretag.
– Jag pratade med pumpﬁrman som har avtal med
ﬂera kommuner och de berättade att en del kommuner
tar fullt ansvar och har även
tagit ansvar retroaktivt, säger
Rolf Wiklund.
Enligt den gamla vattentjänstlagen tyckte VA-nämnden att man inte kunde säga
att kommunen hade ansvar
för pumparna. Däremot ansåg vattenöverdomstolen att
kommunerna har det ansvaret.
– Nya vattentjänstlagen
har fastställt vattenöverdomstolens praxis. Om lagen
är retroaktiv och om kommunen kan frånsäga sig ansvaret
före 2007 är en tolkningsfråga. Ibland fanns det avtal som
sa vem som ska ansvara för
det, säger Christin Lundgren,
jurist på VA-nämnden.
Det avtal som skrevs mellan kommunen och den

byggﬁrma som byggde Rolf
Wiklunds hus, skrevs bara
någon månad före lagändringen. Något som Rolf Wiklund ställer sig kritisk till.
– Kommunen visste säkerligen att lagen skulle ändras,
säger han.
I Värmdö kommuns bestämmelser gällande LTAanläggningar står att ”VAhuvudmannen
ansvarar
för kommande utbyte och
reparationer orsakat av normalt slitage.” Detta står inte i
Ekerö kommuns bestämmelser. Gäller det även här?
– Ja, efter 2007. När någon
har problem med en pump
hänvisar vi till en ﬁrma som
gör service på pumpar. Sedan går vi på deras utlåtande
helt och hållet. Vi hänvisar
även till dem för de som har
problem med pumpar installerade före 2007. När det i
dessa fall visar på rent slitage
eller att man kan misstänka
fabrikationsfel, då har vi tagit
kostnaderna även för det.
Kan de som installerat sina
pumpar före 2007 skriva om
avtalet så att de får kommunen som huvudman?
– Vi har inte tagit ställning
till det. Det är så olika hur
man ska tolka lagarna nu. Vi
har pratat mycket efter att
nya lagen kom och har försökt få fram vad det är som
gäller. Det är olika beroende
på vem man pratar med. Därför har vi sagt att vi vill vänta.
Vi håller en låg men hyfsat
snäll proﬁl och väntar och
ser vad juridiken säger. Det
måste ju komma prejudikat
från olika kommuner genom
statens VA-nämnd. Efter det
tar vi ställning. Vi följer majoriteten, säger Jan-Peter Edlund.

EWA LINNROS

Nyheter & information från våra församlingar
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KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 8/12
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA
Ralph Sjöholm

Torsdag 9/12
Ekebyhovskyrkan kl 13.30
JULGRÖT med 50-talsjazz
Maybe Tuesday spelar

Lördag 11/12
Munsö kyrka kl 18:00
MUSIKGUDSTJÄNST
Birkakören med solister under
ledning av Mait Thoäng
präst: Svän Fogelqvist

Söndag 12/11
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Pernilla Hammarström
Musik: Familjen Gustavsson
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Svän Fogelqvist
Oboe: Alexander Klimentov
Löfstrand, Orgel/piano: Kerstin
Baldwin
Lovö kyrka kl 11.00
TEMAGUDSTJÄNST
MED HELIGA DANSER
Elin Rundh Dapo, Anneli Holmgren
Lomaeus
Vill du pröva danserna innan gudstjänsten – kom kl 10.00
Ekerö kyrka kl 16.00
KONSERT –
Britten: ”CEREMONY OF CAROLS”
och annan julmusik
Ekerö kyrkokör
Harpa: Ingegerd Fredlund
Dirigent: Kerstin Baldwin

Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
11/12 Lucia och jul
Barbro och Lennart Arlinger

Mycket för pengarna: SMS:a Hopp
Vad sägs om en livs levande
gris för 300 kronor?
Eller ett års skolgång för
500 kronor?
För dyrt?
För 100 kronor kan du köpa
tio mangoträd.
Så mycket räcker pengarna
till när de förmedlas genom
Svenska kyrkans internationella arbete.
Kvinnors situation
I årets julkampanj lyfts kvinnors situation. I många samhällen är kvinnan kulturbärare, står
närmast barnen och uppfostrar dem. På så sätt är hennes
ställning central. Men ändå
utnyttjas och förnedras kvinnor, berövade alla mänskliga
rättigheter.
Några fakta visar på både
kvinnors utsatthet och vad det
kan betyda om kvinnor får
ökade inkomster.
 Enligt vissa beräkningar
är 70 procent av världens
fattiga kvinnor.
 Varje år riskerar två
miljoner ÀLFNRU att utsättas för könsstympning.
 I krig är 70 procent av
offrenFLYLODRFKdeÀHVta är kvinnor och barn.
 Omkring 15 miljoner
kvinnor lever med hiv
(hälften av alla hivpositiva).



Kvinnor utför 66 procent
av allt arbete och producerar hälften av all mat,
får tio procent av alla
inkomster och äger en
procent av all egendom.

Framtidsinvesteringar
Svenska kyrkan satsar mycket av
hjälpverksamheten på småskaliga projekt. Projekt som hjälper
enskilda människor att skapa en
framtid utan bidragsberoende,
men med möjlighet till framtida
inkomster. Mycket handlar om
kvinnorsföretagande.
Självhjälpsgrupper för kvin-

nor är basen för förändringsarbetet. Gruppen startar ett sparande som gör låneverksamhet
möjlig. Det kostar 330 kr att starta
en grupp – det är kostnaden för
att utbilda deltagarna. Sparandet
och lånandet kostar ingenting, det
sköter kvinnorna själva.
Årets julkampanj vill sprida
hopp och trygghet till alla de miljoner kvinnor som lever i fattigdom,
utanPDWpåÀ\NWutanP|MOLJKHWHU
att påverka sin tillvaro.
SMS:a eller handlapå www.
svenskakyrkan.se/webbshop:
Sprid HOPP!

Kyrkornas
Troxhammar Gård
ÖPPET VARJE LÖRDAG

10.00-14.00

Marianne Abrahamsson

Julkonsert

ÖPPET
HUS
ÖPPET HUS
Torsdag
9/12klkl13.30
13.30 i iEkebyhovskyrkan
Torsdag
9/12
Ekebyhovskyrkan

Julgröt
med underhållning av

Maybe Tuesday
Mer information:
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

Ceremony
of

Carols

av Benjamin Britten
för kör och harpa samt annan julmusik

Ekerö kyrkokör
Ingegerd Fredlund, harpa
Kerstin Baldwin, dirigent
Söndag 12/12 kl 16.00
i Ekerö kyrka
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Frågor kring renoveringen
av Gräsåkers förskola utreds
EKERÖ | En utredning
pågår nu om varför de
fuktskador som uppdagades redan 2007 i Gräsåkers
förskola fortfarande finns
kvar. De mögelskador som
konstats på Närlundaskolan
ska åtgärdas och hela skolan ska fuktmätas. I investeringsbudgeten har nu 30
miljoner kronor avsatta för
underhållet där.
2007 gjorde ett saneringsföretag en grundlig utredning
av Gräsåkers förskola. Man
påtalade en rad åtgärder som
behövdes göras. Saneringsföretaget framförde sin redogörelse muntligt till kommunen.
En renovering av skolan
gjordes, men trots den upplevde personal och föräldrar mögellukt i lokalerna. I
somras kallades samma saneringsföretag som utrett
förskolan 2007, in för en undersökning. Det man kunde
konstatera var att kommunen inte hade bytt det som
borde ha bytts ut. Istället
hade kommunen byggt på en
ny fasad, en åtgärd som inte
bara stängde in möglet utan

tankar medför. Jag kommer
att gå igenom samtliga handlingar som ﬁnns i ärendet för
att klarlägga händelseförloppet ibland annat i samband
med fasadrenoveringen. Jag
kommer att stämma av frågan med ansvarig projektledare och entreprenör samt
övriga berörda, säger Ann
Wahlgren.
Mögelskador har även påträffats på Närlundaskolan. Nu ska hela skolan
fuktmätas.
Foto: Ewa Linnros

formationschef Johan Elver
att hon inte kände till någon
muntlig redogörelse från saneringsföretaget och förstod
inte var den uppgiften kom
ifrån. Hon tänkte inte lämna
frågan utan skulle kalla till ett
möte med saneringsföretaget
för att klargöra deras syn på
saken.

Gräsåkers förskola står tom efter att ”gamla” mögelskador återupptäckts. Nu utreder man varför mögelskadorna inte blev fullständigt
åtgärdade vid renoveringen för ett par år sedan.
Foto: Ewa Linnros

också förvärrade situationen
då det som tidigare ventilerats utåt nu istället gick inåt.
Då Mälaröarnas Nyheter

skrev om ärendet i förra
numret, meddelade tekniska
kontorets chef, Ann Wahlgren, via kommunens in-

För att reda ut vad som
egentligen beslutades vid
renoveringen skulle Ann
Wahlgren också kontrollera
med registratorn på tekniska
kontoret om det fanns något
byggmötesprotokoll eller liknande från den tiden.
Ett möte med saneringsfö-

retaget har ägt rum men vad
som kom ut av detta möte vill
man inte kommentera ännu.
Ann Wahlgren har sagt att
man fortfarande inte är klar
med vare sig utredningen
med saneringsföretaget eller det arbete som har utförts
och vad som inte har gjorts.
– Det är inte och har inte
varit vår avsikt att bygga in
mögel i samband med några
renoveringar. Tvärtom så är
det vår ambition att erbjuda
bra förskolelokaler för våra
verksamheter. Vid varje
misstanke om dåligt inomhusklimat följer vi en handlingslinje för att hantera oron
som den här typen av miss-

Även

Närlundaskolan är
drabbad av mögel. När värmesystemet skulle bytas ut
under höstlovet och de gamla
radiatorerna togs bort, uppdagades mögelangrepp i väggen.
Nu ska hela skolan fuktmätas. I investeringsbudgeten är
det avsatt 30 miljoner kronor
fördelat på en treårsperiod
för Närlundaskolans underhåll.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) sa
också på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november att det är budgeterat
för att det eftersatta underhållet av kommunens lokaler
ska kunna åtgärdas.
EWA LINNROS

BLIXTEN & CO OCH BERNS SALONGER PRESENTERAR

LJUST &
FRASCHT

EN KROGSHOW OM DET PERFEKTA BOENDET
AV & MED FREDRIK LINDSTRÖM
& HENRIK SCHYFFERT

”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.
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

WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

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

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)

www.maklarringen.se

Ekerö Träkvista

Ekerö Närlunda

Ekerö Älvnäs

Ekerö Väsby

1-plans atriumhus med insynsskyddad trädgård i sydost
och stort altandäck. Öppen planlösning mellan kök och
vardagsrum. Tre bra sovrum. Två badrum varav ett med
bastu, tvättstuga och förråd. Separat förråd med inrett
gästrum. Garage i länga. Mycket omtyckt och efterfrågat
område. Besiktigad.

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
& nya fönster. Garage med förrådsdel. Fastigheten är
Ringmärkt, det innebär bl a besiktigad och försäkrad mot
dolda fel!

Mycket bra läge i ytterkant av området med vidsträckt
utsikt över äng. Ett praktiskt och funktionellt hus i gott
skick. Totalt 6 rum och kök varav 4 sovrum. Fristående
garage och separat förrådsbyggnad. Plan trädgårdstomt.
Barnvänligt! Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär
besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Stor och rymlig 1-plans villa mitt i Väsbys populära
villaområde. Insynsskyddad tomt på lugn återvändsgata
mot allmänning. Vardagsrum i vinkel med ryggåstak och
tre takfönster. Idag 2 sovrum (kan göras om till 5), stort
uterum med golvvärme och luftvärmepump. Garage.
Villan är i välskött originalskick. Besiktigad.

*Boarea:
t
Boarea:111111kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
700 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 22 700
*Tomt:
t
Tomt:239
239kvm
kvmatriumgÃ¥rd
atriumgård
*BandygrÃ¤nd
t
Bandygränd 11
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03

*Boarea:
t
Boarea:125
125kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
250 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 250
*Tomt:
t
Tomt:376
376kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*FilippavÃ¤gen
t
Filippavägen 66
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03

*Boarea:
t
Boarea:141
141kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
975 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 975
*Tomt:
t
Tomt:926
926kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*SidensvansvÃ¤gen
t
Sidensvansvägen 5D
5D
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:185
185kvm,
kvm,biarea:
biarea:30
30kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
450 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 450
*Tomt:
t
Tomt:11007
007kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*HÃ¶strÃ¥gvÃ¤gen
t
Höstrågvägen 9 9
*Maria
t
MariaPettersson
Pettersson0737-28
0737-2863
6328
28

Ekerö Närlunda

Ekerö Gräsåker

Ekerö Gräsåker

Färingsö Stenhamra

Fin villa om 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. Garage och växthus.
Fastigheten är Ringmärkt, det innebär bl.a besiktigad och
försäkrad mot dolda fel.

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

Ett superfint hus i mkt 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 & badrum. Källare med extra sov-/allrum,
rymlig tvättstuga med dusch & gott om förråd. Härligt
gavelläge med stort altandäck som delvis är under tak.
Besiktigad.

Högt läge & en fantastisk utsikt har man från detta trevliga
hus. Nytt fint kök m öppen planlösning mot vardagsrum m
dubbel takhöjd. Tre bra sovrum. Oinredd källare/förråd om
ca 70 kvm. Stort härligt altandäck m nedsänkt pool och
helt insynsskyddat läge. En gäststuga & poolhus i direkt
anslutning till pooldäcket. Fastigheten är Ringmärkt, det
innebär bl a besiktigad och försäkrad mot dolda fel!

*Boarea:
t
Boarea:146
146kvm,
kvm,biarea:
biarea:96
96kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
975 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 975
*Tomt:
t
Tomt:894
894kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*PomonavÃ¤gen
t
Pomonavägen 13
13
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:119
119kvm,
kvm,biarea:
biarea:58
58kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
650 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 22 650
*Tomt:
t
Tomt:179
179kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*GrÃ¤sÃ¥kersvÃ¤gen
45D
t
Gräsåkersvägen 45D
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:116
116kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
950 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 22 950
*Tomt:
t
Tomt:206
206kvm
kvmhÃ¶rntomt
hörntomt
*GrÃ¤sÃ¥kersvÃ¤gen
t
Gräsåkersvägen 7A7A
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03

*Boarea:
t
Boarea:110
110kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
450 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 450
*Tomt:
t
Tomt:11443
443kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*Knosterstigen
t
Knosterstigen77
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03

Ekerö Älvnäs

3:a Ekerö Ekudden

2:a Ekerö Centrum

4:a Ekerö Brunna

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.

Centralt och med bra västerläge. Omtyckt 2-plans
bostadsrättsradhus med fint solläge. Ljust kök med
matplats, vardagsrum (delbart) med utgång till uteplats
med eftermiddags-/kvällssol, två stora sovrum och två
våtrum. Framsida med morgonsol och stenlagd uteplats.

Välplanerad och ljus lägenhet högst upp i två våningshus.
2 rum och kök med ett förrådsrum som eventuellt kan
användas som arbetsrum (fönster finns). Balkong med
österläge, vetter mot fin innergård. Viss kanalutsikt från
sovrums- och köksfönster.

Såld före visning! Fint bostadsrättsradhus med härligt
gavelläge mot allmänning i omtyckt och efterfrågat område.
Stort kök med rymlig matplats. Vardagsrum med utgång till
altandäck i söder, 3 sovrum, 2 badrum, egen tvättstuga
samt stort invändigt förråd. Genomgående mycket
välhållet.

*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

*Boarea:
t
Boarea:91
91kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
450 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 11 450
*Avgift:
t
Avgift:66160
160krkrinkl
inklvÃ¤rme,
värme, vatten,
vatten, sopor
sopor och
och kabel-tv
kabel-tv
*EkuddsvÃ¤gen
t
Ekuddsvägen 28C
28C
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77

*Boarea:
t
Boarea:61
61kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
895 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 895
*Avgift:
t
Avgift:55481
481krkrinkl
inklvÃ¤rme,
värme, vatten
vatten och
och kabel-tv
kabel-tv
*PrÃ¥mvÃ¤gen
t
Pråmvägen 66BB
*Lena
t
LenaFalck
Falck070-759
070-75959
5997
97

*Boarea:
t
Boarea:122
122kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
300 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 11 300
*Avgift:
t
Avgift:66530
530krkrinkl
inklvatten
vattenoch
ochkabel-tv
kabel-tv
*TomtbacksvÃ¤gen
t
Tomtbacksvägen 50
50
*Maria
t
MariaPettersson
Pettersson0737-28
0737-2863
6328
28
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Helene Dahlbäck



Lena Falck



Carola Sellman



Maria Pettersson



Amelie Keiller



Mia Falk
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Miljönämndsbeslut
om vägbygge
FÄRINGSÖ | I ett beslut
från miljönämnden framgår att en fastighetsägare på
Färingsö har ålagts att färdigställa ett vägbygge på sin
mark som enligt anmälaren
skulle ha varit färdigt under
2008.
Dessutom ska fastighetsägaren redovisa de använda
schaktmassornas beskaffenhet, mängd och ursprung.
Anmälaren anser att området
är förfulat och ifrågasätter
vad schaktmassorna består
i och kommer ifrån.

Djurägare döms
till skyddsavstånd
FÄRINGSÖ | Enligt ett beslut i miljönämnden har en
djurägare på Färingsö blivit
ålagd att se till att hålla sin
beteshage med nötkreatur
på ett avstånd av tio meter
från grannens fastighetsgräns. Detta för att minimera
lukt- och ﬂugbildning.
Beteshagen ska vara ﬂyttad senast tre veckor efter att
djurägaren har tagit del av
beslutet. Uppfylls inte dessa
krav ska ett vite om 5 000
kronor betalas. Djurägaren
ska även betala en avgift
för kommunens handläggningstid.

En trygg plan om
det värsta händer
KOMMUNEN | Nu finns tydliga riktlinjer för hur kommunen ska agera om något
krisartat händer. I mitten av
november fastslog socialnämnden ”Plan för psykiskt
och socialt omhändertagande vid krissituationer”
(Posom).
När övriga resurser inte räcker till vid allvarliga händelser
ﬁnns en beredskap i kommunen för att rycka ut.
– Alla kommuner ska ha en
sådan här plan. Vi har även
tidigare arbetat på det här sättet, men nu har vi tagit fram
tydliga riktlinjer, berättar Johan Persson, socialchef och
ansvarig för Posom-gruppen.
Tre gånger under senaste

ett och ett halvt året har behovet uppstått av att kommunens krisgrupp ska rycka
in. Först en dödsolycka på
Munsö sommaren 2009 där
många ungdomar blev vittne.
Den stora bussolyckan i Skå
i maj i år blev nästa tillfälle.
När en ung ﬂicka förolyckades i närvaro av sina kamrater
ryckte gruppen ut ännu en
gång.
Planen är formulerad så att
den träder in när extraordinära händelser eller olyckor inträffar. Ansvarig för att gruppen kallas in är kommunens
säkerhetssamordnare.
– Man ska inte förväxla den
här gruppen med kommunledningens krisgrupp som är
något helt annat. Vår uppgift

är att åka ut till olycksplatsen och ta hand om vittnen.
Vi ska inte vara några experter på krisbearbetning utan
agera som medmänniskor
och lyssna och hjälpa till med
det praktiska, berättar Johan
Persson.
I gruppen, som är sammansatt av frivilliga ingår
personer från kommunens
resursteam,
socialsekreterare samt representanter från
psykiatrin och kyrkan. Sex
ansvariga personer turas om
att ha jour, vilket gör att dygnet runt, året om ﬁnns någon
som är beredd och kan kalla
in så många som möjligt ur
gruppen.
LO BÄCKLINDER

Mälaröarnas ungdomar
utan fältassistent igen
KOMMUNEN | Kommunens
nya fältassistent som tillträdde efter sommaren har
redan slutat sin tjänst. Ny
rekrytering pågår och det
finns även förhoppningar
om att kunna bygga ut
verksamheten ytterligare.
– Jag kan bara säga så mycket
som att han slutade av personliga skäl och att han blev
beviljad av nämnden att lämna sin tjänst omgående, säger
Johan Persson, socialchef.
Just nu pågår rekrytering
för att anställa en ny person
och förhoppningen är att det
ska gå att förstärka tjänsten
ytterligare.
– Vi håller just nu på och
tittar på om vi kan lösgöra
resurser på något sätt så att
man kan vara två personer
som är ute och rör på sig på

strategiska kvällar, säger Johan Persson.
Han hoppas att rekryteringen ska vara färdig så att
den nya fältassistenten kan
vara igång och arbeta under
det första kvartalet 2011.
När fältassistenttjänsten
inrättades efter sommaren
var det en funktion som varit efterlängtad under lång
tid. Sist kommunen hade en
liknande tjänst var för tio år
sedan. Tanken är att personen som innehar tjänsten
ska vara anställd av socialtjänsten och röra sig ute
bland kommunens ungdomar med uppsökande verksamhet, skapa kontakt och
arbeta drog- och problemförebyggande.

LO BÄCKLINDER

Sugtömningsstationer för att skona Mälaren
MÄLARÖARNA | Kommunen
och de stora båtklubbarna
samarbetar för att minska
miljöpåverkan i Mälaren
genom att bygga stationer
för tömning av toalettavfall.
I ett samarbetsprojekt mellan
kommunen, Jungfrusunds
marina, Ekerö båtklubb,

Julgranar
kommer till oss den 11 december
kommer
till oss den 9 december

190:180:-

fyra hamnar som tillhör båtklubbarna.
Just nu håller Ekerö båtklubb och Båtklubben Färingarna på med föreberedande anläggningsarbeten.
Dessa stationer tas i drift i
maj 2011 enligt beräkningarna.
LO BÄCKLINDER

Vi bakar varje dag mat- och kaffebröd

Just nu!
Saffranslängder, lussekatter
och vörtlimpor mm.

Luciakaffe

LUCIAKAFFE!

Lördagen
den
Måndagen
den1313december
decemberbjuder
bjuder vi
vi
traditionsenligt
på
luciakaffe
och
på traditionsenligt på luciakaffe och
nybakade
nybakadelussekatter.
lussekatter.

NYHET!
Vi har nu utökat med ytterligare en brödleverantör.
Alimenta förser oss nu med bl.a. kravbröd, limpor,
bakelser och tårtor mm.

Välkommen!

MotAdelsö
Adelsö
Mot




Från oss alla till er alla
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Calle och Elizabeth
med personal

Båtklubben Färingarna och
Stockholms segelsällskap på
Rastaholm pågår arbete för
att minska båtlivets miljöpåverkan på Mälaren och Östersjön.
Detta arbete innebär bland
annat in att anlägga sugtömningsstationer för toalettavfall under 2010 och 2011 i de

Sundbyskola
Sundbyskola
Nyckelby
Nyckelby

Nibble
Nibble
Koloniområde
Koloniområde

EkeröKyrka
Kyrka
Ekerö

LANTHANDEL SORTIMENT
LANTHANDEL SORTIMENT
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT
BUTIKSPAKETERAT KÖTT
BENSIN TILL LÅGPRIS
BENSIN OCH DIESEL
SEDEL ELLER KONTOKORT
TILL LÅGPRIS

Tel:
560
Tel:
560200
200 41
41
¾PPET ¾PPET
-ÍNDAG
&REDAG
  s ,ÚRDAG  
-ÍNDAG &REDAG   s ,ÚRDAG  

Byggvaruhuset Färingsö Trä –

Årets Företagare!
Foto: Stefan Pellén

TACK! till
alla våra
kunder för
det gångna
året och
för att ni
gjort detta
möjligt.

Välkommen
till oss!
lite personligare
– lite bättre

Vi ﬁrar detta med generösa festpriser.
Välkommen in i butiken för ännu ﬂer specialpriser.
RADIO
TOASTER

799:(895:-)

TOMTE XL

269:-

50 cm

(364:-)

Brödrost / radio där
Ipod och MP3-spelare
kan kopplas in.
Finns i vit. 661818.
Slinga med
20 topplampor.
Längd 1,48 m. 678104

JULGRANSBELYSNING

199:(261:-)
JULGRANSFOT

612679.

455:-

Hammarlackad plåt.
Inomhusbruk. 680105.

(560:-)

NYHET
Rostfritt stål.
Höjd 280 mm.
Ø 350 mm.
426046.

VEDGRYTA

449:(519:-)

ECO Kitchen
Hållbara och reptåliga
stekpannor med unik
beläggning gjord enbart
på naturmaterial.

+ ##!
-!  
.!

,!#$%   -(   ('    
!"#!"(&&&!"#!"
www.davidarmstrongdesign.com
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Färingsöbönder vann
internationellt Östersjöpris

Årets företagare
KOMMUNEN | Den 18
november hölls företagsseminarium på Sånga
Säby. I samband med
detta utsågs också årets
Ekeröföretagare.
Det är företagarna själva i
kommunen som inkommit
med sina nomineringar. Juryn består av representanter
från Näringslivsrådet, Mälaröarnas företagare förening,
Handelskammarens lokalavdelning Ekerö/Västerort,
Företagarna i Ekerö centrum
och Mälaröarnas Nyheter.
Färingsö Trä blev enhälligt framröstad till årets
Ekeröföretagare av samtliga
jurymedlemmar med motiveringen: Med ett stort engagemang, en hög service och
kvalité – har årets företagare
skapat goda möjligheter åt
många andra näringsidkare
både i och utanför kommunen, som i sin tur, kunnat
bedriva en kvalitativ näring.
Årets företagare har med en
stark vision och en bra affärsidé expanderat sitt företag
starkt framåt år från år!
Färingsö Träs ägare Stefan
Poulsen och Peter Skoog,
som deltog på seminariet,
visste ingenting i förväg.
– Vi hade inte en tanke på
det. När de började läsa upp
anledningar och kringgå-

FÄRINGSÖ | I oktober
utsågs Håkan och Teri Lee
Eriksson från Wiggeby
gård på Färingsö till bästa
svenska Östersjöbonde av
Världsnaturfonden WWF.
Den 17 november vann
de WWF:s internationella
Östersjöpris – ”Baltic Sea
Farmer of the Year Award
2010”.

ende funderingar, då tänkte
jag att det där låter ju som vi!
Sedan på slutet förstod man
att det var vi och då började
det snurra i huvudet, vad ska
man säga nu när man går upp
på scen? berättar en mycket
glad Peter Skoog.
– Man vet ju vad man håller
på med varje dag så det var en
riktig belöning. Framförallt
imorse när man kom till jobbet och visade alla anställda,
de är ju en del av det här ﬁna
priset, fortsätter Peter Skoog.

”Man får ett lyft
av en sådan här
belöning”

Han och Stefan var tidigare
delägare i sju år och Peter har
jobbat på Färingsö Trä sedan
1983. Stefan och han har drivit företaget helt själva i snart
ett år, ett första år som blivit
mycket framgångsrikt.
– Det hade aldrig gått om
det inte hade varit för våra
kunder. De ska ha all heder.
Vi är inte klara här. Vi har
ännu större visioner och vill
utvidga mer. Man får ett lyft
av en sådan här belöning, säger Peter Skoog.
EWA LINNROS

Stefan Poulsen och Peter Skoog från Färingsö Trä tog emot utmärkelsen Årets Ekeröföretagare 2010. I motiveringen stod bland annat: Årets
företagare har med en stark vision och en bra affärsidé expanderat sitt
företag starkt framåt år från år
Foto: Stefan Pellén

Jordbrukare från alla Östersjöländer utom Danmark och
Tyskland tävlade om utmärkelsen. Håkan och Teri Lee
Eriksson får 10 000 euro för
sina insatser att minska jordbrukets bidrag till övergödningen av Östersjön.
– Det är stimulerande och
kul för hela företaget.
Vad ska ni göra med prispengarna?
– Det har vi inte bestämt
ännu, men en del tror jag att
vi kommer att använda till att
utveckla vår kompostanläggning och en del ska väl gå till
personalen, säger Håkan Eriksson.
Han och hans fru Teri Lee
Eriksson driver 600 hektar
med inriktning på växtodling, spannmål, oljeväxter
och storskalig kompostering av hästgödsel. Genom
att kombinera modern och
mer traditionell teknik har
läckaget av kväve och fosfor
minskat. Kväveöverskottet

Kommunstyrelsens ordförande
Peter Carpelan gratulerade Teri
Lee och Håkan Eriksson från
Wiggeby gård för utmärkelsen
Årets Östersjöbonde.
Foto: Christer Svanberg

har gått ned med över 50 procent och ligger nu väl under
”medelnivån”. En damm har
anlagts för att fånga upp fosfor som sedan kan återföras
till åkermarken.
Juryns

motivering: Juryn
prisar jordbrukarparet Håkan och Teri Lee Eriksson
för ”deras hängivna engagemang för att visa hur en
modern gård kan använda
miljöåtgärder för att minska
utförsel av kväve och fosfor.
Det är juryns uppfattning att
makarna Eriksson verkligen
har gjort det lilla extra för att
rädda Östersjön, med åtgärder som enkelt kan kopieras
och användas av många andra
gårdar i Östersjöregionen”.

EWA LINNROS

SÖKES!
Vi söker ett par glada medarbetare till vårt
XVE½OPIHEVKmRK

Kropps Harmonie

,IPK/ZmPP)\XVE
0}RIRPMKXJEGOPMKXEZXEP

Analyn Grahn

7OMGOEERW}ORMRKIRXMPPMRJS$IOIVSXE\MWI
:MHJVoKSVOSRXEOXE,SSQERIPPIV
8LIVIWE

Friskvårdsmassör och
auktoriserad Hud & Spa terapeut

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

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

www.husmanhagberg.se

Färingsö Stenhamra

Ekerö Sandudden 3:a - 4:a 55+

Smakfullt renoverad kedjevilla med påkostade materialval och trivsam planlösning. Luftigt och ljust med täljstenskamin som
husets "hjärta", centralt placerad vid kök och sällskapsyta. 143+30 kvm. 4-5 sovrum. Fint våtrum med bubbelbad. Stor altan och
trivsam plan tomt. Lugnt Mälarnära och barnvänligt läge med närhet till buss. Skola, ridstall och sporthall i närområdet. Fristående
garage med förråd. Nygjorda stensättningar ger en välkomnande entré. Välkommen på visning.
Utgångspris: 2.850.000 kr Visas: Vänligen ring för info. Adress: Kvistgränd 6 Ekerö 08-560 304 22

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: Vänligen ring för visning.
Adress: Mälarvyn 3 Ekerö 08-560 304 22

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

Hos oss står
köparna på kö
Ekerö Älvnäs
Fantastisk sydvästvänd sjötomt med utsikt över Busviken i eftersökta Älvnäs. 1,570 kvm sluttande tomt med egen brygga.
Bästa väderstreck med sol vid vattnet från morgon till kväll. Tomten är idag bebyggd med mindre fritidshus för sommarboende.
Kommunalt V/A vid tomtgränsen klart att ansluta. Byggrätt ca 240 kvm. Unikt tillfälle att förvärva en av Älvnäs bästa sjötomter.
Lugnt och harmoniskt läge med närhet till buss, skola och butiker. En investering!
Utgångspris: 4.995.000 kr Visas: Vänligen ring för information eller visning. Adress: Talgoxevägen 23 Ekerö 08-560 304

I början av året ﬁnns alltid många ﬂer köpare än det ﬁnns
bostäder till salu. Passa på att dra nytta av det och sälj när du
kan få bäst betalt. Kontakta oss redan idag så hinner vi tipsa
om vad du kan göra för att höja värdet på din bostad.
Välkommen att kontakta oss och bli nöjd du också!

Tävlin
Vinn e g!
n resa
Tävla
!
med d
itt bäs
pepp

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

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

ta
arka
husm
anhag kshus på
bergt
avling
Tävlin
.se
ge
t o m d n pågår
en 31/
12.
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Kommunens miljöstipendium
till populär grönsaksodlare
FÄRENTUNA | Årets pristagare av kommunens
miljöstipendium, Juntra
Viberg, har precis kommit
tillbaka från en månads
vistelse i Thailand när
Mälaröarnas Nyheter ringer
henne och berättar om stipendiet.

Motiveringen lyder: ”2010
års miljöstipendium tilldelas Juntra Viberg för
hennes stora engagemang
och ödmjukhet för jorden
och allt som växer.” Hur
känns de orden?
– Det borde betyda att
människor tycker att det jag
gör är rätt, vilket gör att jag
orkar fortsätta med odlingarna trots att det innebär
mycket jobb.

marknader. Hur blir det
under 2011?
– Det har varit för mycket
annat som har hänt i år som
gjorde att jag bestämde mig
för att ta ett sabbatsår från
butiken, men nästa sommar
blir det precis som vanligt
igen.
Vad kommer du att använda pengarna till?
– Dem ska jag använda till
odling så klart.
Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sista sammanträde den 16 december.

Juntra Viberg tilldelas årets miljöstipendium för sitt stora engagemang och ödmjukhet för jorden och allt som
växer.
Foto: Lo Bäcklinder

Grattis! Vad tycker du om
att du har vunnit kommunens miljöstipendium
på 15 000 kronor för din
ekologiska odling av grönsaker?
– Va, har jag? Det visste jag
inte. Jag kom hem för idag
och vet ingenting om det.
Vad roligt!

Färingsöföretag döms att minska utsläpp

Mälaröarna på plats sextioåtta i vindligan

FÄRINGSÖ | Ett företag på Färingsö har av
miljönämnden tilldömts att utreda vilka tekniska åtgärder som är möjliga för att minska
utsläppen av de lättﬂyktiga lösningsmedel
som skapar olägenheter för kringboende genom obehaglig doft. Domen kommer efter en
lång tids klagomål från grannarna. Likaså ska
företaget redovisa dessa uppgifter till miljönämnden inom åtta veckor och betala för den

MÄLARÖARNA | I Ekerö kommun ﬁnns
94 kvadratkilometer landyta med en medelvind på minst 7 meter per sekund på 72
meters höjd, vilket är den vindstyrka som
behövs för att det ska löna sig att sätta upp
vindkraftverk.
Det motsvarar 24,3 procent av kommunens hela landyta och placerar Ekerö på plats
68 bland landets alla kommuner när det gäller

handläggningstid som kommunen lagt ner.
Om inte kraven uppföljs inom utsatt tid utdöms ett vite på 25 000 kronor.
Kommunstyrelsen har även gett tekniska
kontoret i uppdrag att inleda förhandlingar
med företaget om att snarast ﬂytta verksamheten till en annan plats. Kommunens näringslivschef arbetar för närvarande med att
hitta en alternativ placering.

Meddelanden från sotaren!

I år har du gjort ett uppehåll med de stora odlingarna av grönsakerna och
försäljningen i den egna
gårdsbutiken och endast
sålt dina grönsaker på

LO BÄCKLINDER

hur stor yta i kommunen som har bra förutsättningar för vindkraft.
Uppgifterna kommer från vindkraftbolaget O2 som bearbetat data som forskare vid
Uppsala universitet tagit fram på uppdrag av
Energimyndigheten.

KOMVUX – studera
i Ekerö Centrum
Sök nu till våren 2011
Våren 2011 kan du läsa kurser på grundläggande nivå i engelska,
matematik, svenska och svenska som andra språk.

SÖKES:
Fastighetsägare som
egentligen
inte har tid
att läsa denna
annons.

På gymnasienivå kan du läsa engelska A, matematik A samt svenska/
svenska som andraspråk A. Kurserna erbjuds även kvällstid. Kurserna startar vid tillräckligt många sökande.

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

Julen är snart här!

Undervisningen bedrivs i Lärcentrum, biblioteket Ekerö Centrum.
Du kan dessutom välja bland ett stort antal kurser på distans inom
exempelvis vård, barn- och fritid, ekonomi.
Läs mer på vuxenutbildningens hemsida, där hittar du bl.a. ansökan:

www.ekero.se/vux

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…

Kurserna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade.
Du kan söka studiemedel via www.csn.se

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

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

vallingbycity.se

Handla för
500 kr.
Få julgran.
En rödgran per kund mot uppvisande av ett kvitto på minst 500 kr.
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
Extraöppet: lör 18 dec–sön 19 dec kl 10–20
Julafton 10–14 Juldagen stängt
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Villa Erskine till salu

Villa Erskine i Drottningholm är nu till salu. Arkitekt Ralph Erskine lät uppföra villan 1963. Erskines egen önskan var att skapa ett kunskapscentrum och samtidigt bevara detta kulturarv. Nu undersöks möjligheterna för
att bevara villan så som Erskine själv önskade.
Foto: Geoff Denton

DROTTNINGHOLM | Arkitekt
Ralph Erskines arvingar
har beslutat att inte
behålla ”Villa Erskine” på
Drottningholmsmalmen.
Ralph Erskines egen vilja
var att skapa ett kunskapscentrum och samtidigt
bevara detta kulturarv. En
arbetsgrupp har nu bildats
för att utreda om det finns
någon möjlighet att bevara
villan så som Ralph Erskine
önskade.
Ralph Erskine var en av förgrundsgestalterna
inom
svensk arkitektur under en
stor del av 1900-talet och en
av ytterst få svenska arkitekter som blivit internationellt
erkända.
Han är väl representerad
på Mälaröarna då han ritade

Ekerö centrum och var bosatt i Drottningholm i villa
Erskine, som han lät uppföra
1963.
Förutom villan byggde
han också sitt kontor på fastigheten. Villan fungerade
som familjens privatbostad
fram till Ralph Erskines död
2005. Arkitektkontoret ﬂyttade ut i våras.
Fastigheten är klassad som
byggnadsminne. Bostaden är
i originalskick med bevarade
ytskikt, möbler, modeller
med mera. Trädgården har
dessutom särskilt pekats ut
som skyddsvärd i den föreslagna detaljplanen.
Erskines arvingar har nu
bestämt sig för att sälja fastigheten.
– För dem är det en svår balansgång. Å ena sidan sitter

de på ett kulturhistoriskt arv
av en av de främsta modernisterna i Sverige. Samtidigt
sitter de på ett kapital, säger
Erland Montgomery som är
slottsarkitekt på Drottningholms slott.
Han ingår i den arbetsgrupp som nu bildats för att
utreda om det ﬁnns någon
möjlighet bevara Villa Erskine. I arbetsgruppen ingår
representanter från familjen,
Ekerö kommun, Arkitekturmuseet, Länsstyrelsen, Sveriges Arkitekter och gamla
medarbetare.
För drygt tio år sedan försökte Erskine själv donera
sitt hem till Arkitekturmuseet. Hans vilja var att fastigheten skulle bevaras och
fungera som forskarbostad,
kunskapscentrum och lik-

nande med tydlig koppling
till högskolor och universitet
på internationell nivå. Arkitekturmuseet avböjde dock
av praktiska skäl.
– Vi undersöker nu om det
ﬁnns ett intresse att bevara
det som Ralph Erskine hade
planer på själv. I slutändan
måste det fram ett kapital
dels för att köpa det och dels
för att kunna förvalta det
långsiktigt. Det handlar i
storleksordning om cirka 20
miljoner kronor, men exakt
vet man inte ännu, berättar
Erland Montgomery.
Man söker en grupp intressenter eller en ensam intressent för att köpa ut fastigheten och bilda en stiftelse
med stadgar och avkastning
som garanterar en långsiktig
förvaltning.
– Exakt hur det kommer
att utformas är inte klart men
stadgarna måste innehålla
något om att det inte ska bli
för privat, utan att det ska
vara en öppen verksamhet
som är riktad mot konst och
arkitektur och också en visning för en intresserad allmänhet, säger Erland Montgomery och tillägger att de
har vintern på sig att hitta
någon.

EWA LINNROS

Kladdkakemästarinna
EKERÖ | Tävlingen
Kladdkakeracet avgjordes på Chokladfestivalen
den 16 oktober på
Nationalmuseum i
Stockholm. Vendela Solum,
13 år från Ekerö vann med
sitt recept på lakrits- och
citronkladdkaka.
– Jag läste om tävlingen på
ett mjölkpaket dagen innan
anmälan till tävlingen var
slut. Jag hittade på ett recept och provbakade och
sedan skickade jag in det.
Två veckor senare ringde
de och sa att jag gått till ﬁnal, berättar Vendela Solum.
Sex kladdkakebakande tjejer
mellan 11 och 13 år kämpade
om förstaplatsen på chokladfestivalen. De ﬁck stå på
en scen och baka och därefter ﬁck en jury smaka och
bedöma. Vendela Solums
kaka föll dem i smaken. Ett
recept som Vendela i all hast
hittat på.
– Priset var en stor bakmaskin som kan göra det
mesta, berättar Vendela.
Hon ﬁck också diplom, pokal, designade skålar, Jamie
Oliver-fat, ﬂorsocker och
spritsar. Vendela Solum ﬁck
också behålla kläderna hon
hade på sig, en kockhatt,
kockrock och två förkläden.
Hon vet inte om det är
konditor hon vill bli, men
baklusten är det inget fel på.

När hon får frågan om det
är något annat hon vill pröva att baka kommer svaret
snabbt och beslutsamt:
– Praliner!
Vendelas lakrits och
citronkladdkaka
150 g smör
3 ägg
3 dl strösocker
3½ dl vetemjöl
1 dl kakao
1 msk vaniljsocker
1 krm salt
Rivet skal från 1 citron
10-14 foxkolor (citron)
6-8 msk lakritsgranulat eller
lakritspulver
EWA LINNROS

Vendela Solum med sin vinnande
kaka.
Foto: Karin Skoog

Utställd detaljplan

Drottningholm

Utställning av detaljplan för Drottningholmsmalmen i Ekerö kommun,
Stockholms län (dnr 2004.20.214)

ett kungligt slott och ett världsarv

Ekerö kommun tar fram detaljplan för Drottningholmsmalmen. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra en varsam utveckling av Drottningholmsmalmen samtidigt som dess kulturhistoriska värde, som är av riksintresse, beaktas
genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Strandskyddet avses att upphävas inom all
kvartersmark inom planområdet. Beslut om
strandskyddet tas av Länsstyrelsen.

Rullstolstaxi
Julstämning på Drottningholms
Slott med rundvandring,
guidade turer, familjevisning
och julpyssel för barn:
lör-sön 11–12/12 kl. 12‒15.30

560 315 00

+DQGOLQJDU¿QQVGHFHPEHUMDQXDUL
XWVWlOOGDSn6WDGVDUNLWHNWNRQWRUHWVH[SHGLWLRQNRPPXQKXVHW7DSSVWU|PVYlJHQ|SSHW
YDUGDJDUNOSnELEOLRWHNHWL(NHU|FHQWUXP
samt på kommunens hemsida, www.ekero.se.
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.

stängt 13/12‒7/1

6NULIWOLJDV\QSXQNWHUVNDOOVHQDVWMDQXDUL
KDNRPPLWLQWLOO(NHU|NRPPXQ6WDGV
DUNLWHNWNRQWRUHW%R[(NHU|
Synpunkter kan även skickas med e-post till
stadsarkitektkontoret@ekero.se

Julshoppa unika julklappar i
Slottsboden, lör-sön kl. 11‒16
stängt 25/12, 1/1

Julgransplundring 15–16/1,

·
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info: 08-402 62 8o
www.kungahuset.se
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förköp biljetter i Slottsboden eller boka per
tel 08-402 62 00.
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Önskelista

PASSA PÅ!
Fyll i, klipp ut och
lägg listan i min
postlåda hos LEKIT.
/ TOMTEN

Till
Tomten

1. ....................................
2. ....................................
3. ....................................
4. ....................................
5. ....................................
6. ...................................
7. ...................................
8. ...................................
9. ...................................
10. ..................................
Listan tillhör: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dragning
kl 15.00.

(Vi lottar ut
fem presentkort
värda 1000 kr/st.)

.........

( B a r n e t s f ö r- o c h e f t e r n a m n )

OBS! Glöm inte att även m

or & far behöver ett exemp

lar!

G R AT T I S A L L A B A R N ! Nu startar vi en tradition på LEKIT Bromma Blocks. Söndagen
5 december kommer vi att ha många roliga prova-på-aktiviteter, LEGO-tävling, testkör
bilbana från Scalextric, pyssel och fiskdamm för alla barn. Missa inte dragningen av
önskelistorna: kl 15.00 dras fem önskelistor som belönas med varsitt LEKIT-presentkort på
1000 kr! Vi bjuder på saffransbullar, pepparkakor och festis.
Läs mer om allt som händer på LEKIT Bromma den 5 december på: lekit.se/bromma5dec.
Där ﬁnns även ﬂer önskelistor att skriva ut...

Välkomna!
BROMMABUTIKENS ÖPPETTIDER

6> À` > } > À Ê
 À` > } > ÀÊ
-  ` > } > À Ê
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JULEN BÖRJAR PÅ LEKIT
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Gunnela Ljunggren lever sitt liv på den anrika Wendtholmsgården, omgiven av både egna och andras djur. Själva mottagnings- och operationsavdelningarna står intakta och utnyttjas trots att verksamheten inte är lika omfattande idag.
Foto: Lo Bäcklinder

”Det blir ett sätt att leva”
Trots att pensionsåldern är passerad för länge sedan är veterinär
Gunnela Ljunggrens dagar fyllda
till bredden. Hon är ett välkänt
ansikte för många av mälaröbor,
inte bara för djurägare.
Wendtholmens kungsgård ligger
dagen till ära mitt i solgasset och exponerar sina faluröda lador och uthus. I den vackra huvudbyggnaden
från mitten av 1700-talet tar Gunnela
emot och visar in i stora salongen där
de tidstypiska möblerna och inredningsdetaljerna går i grönt och guld.
Hennes lite kärva, första framtoning viker snabbt undan för ett
varmt leende och ett ﬂickaktigt
skratt som duggar tätt när hon visar runt i det fascinerande huset
med sina många rum som är inredda med konst, vackra möbler
och bruksföremål. Till och med ett
underjordiskt valv från 1600-talet
döljer sig under en lucka i golvet
och har många gånger utnyttjats vid
stora middagar.
Men huset har inte alltid varit fyllt
av föremål.
– När jag ﬂyttade in hade jag bara
den här fotogenlampa som jag köpt
i en antikaffär i stan, berättar Gunnela och pekar på den lampa som
fortfarande hänger över matbordet
i det vackra lantköket.

–Jag ﬁck låna en stol att stå på, för att
kunna hänga upp den. Sen har jag
möblerat hela huset med arvegods
och loppis- och auktionsfynd.
Det började med att hon köpte
huvudbyggnaden och ﬂyglarna
som hör till 1968 när hon kom åter
till Stockholm efter att ha forskat
ett år i New York. Maken var kvar i
USA ytterligare en tid och Gunnela
förberedde hans hemkomst med
att köpa den anrika gården med en
historia som är känd så långt tillbaka som till 1300-talet när den heliga
Birgitta bodde här på ön.
– Jag hade en veterinärklinik i Johanneshov och behövde ett ställe
där jag kunde operera och ha plats
för djur som behövde eftervård och
hittade det här stället i en tidningsannons.
I den ena flygeln byggde hon upp
både en mottagningsdel, en vårddel
med operationsrum, röntgenavdelning och en vårdavdelning med
plats för ett tiotal inneliggande djur.
Här har Gunnela, med hjälp av sin
trogna sköterska Karin Rydberg undersökt mängder av djur och utfört
oändligt många operationer genom
åren. Parallellt drev Gunnela djurklinik i södra Stockholm, men den
sålde hon för ett tiotal år sedan.
Med enkel matematik kan man
räkna ut att det är ett stort antal djur

och människor som hon mött i sitt
arbete.
– Tänk, jag känner inte igen folk i
affären om de inte har sina djur med
sig, säger hon med ett stort skratt.
Idag, vid 78 års ålder, väljer Gunnela vilka patienter hon ska ta sig an
och har dragit ner på jobbet även om
telefonen går varm och patienterna
fortfarande är många.
– Varför ska jag inte fortsätta jobba? frågar hon retoriskt. Så länge jag
får ha hälsan i behåll och tycker att
det är roligt så fortsätter jag.

”Vi var två kvinnor av
trettiofem elever. Min
pappa var helt förtvivlad
och ville att jag skulle ha
blivit lärarinna”

Veterinär var dock inget passande
yrke för en kvinna när Gunnela började på Kungliga veterinärhögskolan 1952.
– Vi var två kvinnor av trettiofem
elever. Min pappa var helt förtvivlad och ville att jag skulle ha blivit
lärarinna eller tagit jobb på en bank
istället.
Men intresset för djur och lusten
att forska var stark så Gunnela gav

sig in på en lång karriär som veterinär. Hon har jobbat både på Veterinärhögskolan, forskat och haft egen
praktik.
Även om takten är något lägre idag

behöver ingen vara sysslolös på
Wendtholmens gård och det är full
aktivitet i de ﬂesta av gårdens byggnader liksom på marken som styckades av på 30-talet och som hon och
dottern köpt till på senare tid. Dottern, som för övrigt också är veterinär, bor i före detta arrendatorbostaden och Karin som arbetat som
sköterska sedan 1970 bor i en av huvudbyggnadens ﬂyglar. Vagnshuset
är fyllt med ett femtontal glänsande
hästvagnar i toppskick, både moderna och antika som Gunnela och
Karin renoverat. Några ligger fortfarande och väntar på att bli färdiga.
I karderiet står en elektrisk kardningsmaskin och stora kartonger
fyllda med både får- och hundull.
På gården har Gunnela, med hjälp,
också ordnat många aktiviteter genom åren. De välbesökta Wendtholmsdagarna har nu upphört, men
istället ordnar hon loppisar och
tipspromenader för såväl hästfolk
som andra intresserade.
I hagarna betar dessutom två
ridhästar, fem tackor, en bagge och
fyra shetlandsponnyer. Gunnela

rider i stort sett varje dag och kör
shetlandsponnyerna så snart hon
får tillfälle.
– Nu för tiden reser jag inte så
mycket som jag gjorde förr, jag trivs
för bra här hemma. Men var sjätte
vecka åker jag till stan och klipper
mig. Då passar jag på att göra alla
mina ”stadsärenden”.
Telefonen ringer, Gunnela svarar.
En ny patient är på väg in och dagen
rullar vidare som den gjort i många
år och säkert kommer att göra långt
framöver.
LO BÄCKLINDER

Namn Gunnela Ljunggren
Ålder 78 år
Bor Wendtholmens gård
Igenkänd för Har bland annat arbetat som veterinär på
Mälaröarna under 40 år och arrangerat Wendtholmsdagarna
under 11 år.
Favoritställe på Mälaröarna
Det här så klart!
Vill ändra på Något måste göras för att få en bättre relation
mellan markägare och ryttare,
så att framkomligheten underlättas för människor till häst
i en av Sveriges hästtätaste
kommuner.
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VÄLKOMMEN UT I LJUSET
PÅ TORSDAG KL 18.00

Dags att jaga decembermörkret på ﬂykten. På torsdag den 9 december kl 18.00 tänder vi den nya belysningen på Linvägen
tillsammans med Ekerö Kommun och skulle bli väldigt glada om du vill göra oss sällskap. Vi bjuder på varm glögg och pepparkakor.
Dessutom ﬁnns våra Energihjälpare på plats med svar på alla frågor du kan tänkas ha om övergången till Fortum och effektiv energianvändning. Vi ses på allmänningen vid Linvägen och Hummelvretsvägen och lovar en ovanligt ljus och vacker decemberkväll.
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Inblick i livet på Kurön
mer att behöva mycket stöd dels för att kunna
ﬁnansiera skolan och också göra så att den blir
bra. Vi kommer att behöva speciallärare, ämneslärare med mera. I höstas bjöd vi hit Ekerö
kommuns politiker och när vi frågade om de
var villiga att stödja oss ﬁck vi positiv respons.
De tryckte på vår samhällsnyttighet och den
skulle man stödja, berättar Leif.
Efter både kaffe med kakor och förträfﬂig
lunch visar Bosse och Carina runt på ön. Det
ﬁnns planer på att bygga ut det lilla museet
som Bosse ansvarar för. Här ﬁnns bland annat
bilder, verktyg och kläder från förr.
– Det vore roligt att ta hit skolklasser. Då
märker de att vi är helt vanliga människor, säger Bosse.

Kurön utanför Adelsö är för många
mälaröbor en laddad plats man inte vet
mycket om mer än att det här finns ett
behandlingshem. Extra laddat har det
nog blivit eftersom det rådde landstigningsförbud på ön ända till 1987.
En strålande höstdag med en del vita gäss på
Björkfjärden, lägger båten ”Anna af Kurön”
till vid Lindby brygga på Adelsö. Dagens leverens av matvaror lastas ombord. Ett par socialarbetare från en av Stockholms kommuner
äntrar också båten. De har kommit för ett studiebesök på Kurön.
Kurön är ett så kallat HVB-hem (Hem för
vård eller boende) och ingår i Frälsningsarméns socialtjänst. Målgruppen är vuxna män,
kvinnor och par med alkohol- eller blandmissbruk och målsättningen är att hjälpa
människor till en andlig, fysisk, psykisk och
social rehabilitering och utveckling.
På båten tar Carina och Bosse (efternamnen uppges ej av integritetshänsyn) emot.
Carina ger ett proffsigt intryck och det är lätt
att tro att hon är personal. Väl inne i båten presenterar hon och Bosse sig som ”klienter”, det
vill säga vårdnadstagare.
– Det är svårare att få kvinnor att erkänna
sitt missbruk eller sin alkoholism. Titta på
mig, jag är ett levande exempel. Jag tror att vi
har svårare med den här skammen. Att vara
här har jag tyckt varit väldigt skönt för man är
ändå fri, säger Carina.
I och med att Kurön är just en ö blir möjligheten till frihet större. Ön bjuder på en magniﬁk natur att ströva runt i och här behövs
inga låsta grindar, Björkfjärden ligger som en
naturlig mur för eventuella lockelser att ta sig
härifrån.
När man stiger i land på Kurön går associationerna till Bullerbyn. Vackra trähus kantar
en grusväg och mitt i byn ligger ett litet kapell.
Stämningen känns avslappnad och gemytlig,
vilket är förvånande med tanke på den tuffa
och ångestfyllda kamp som det innebär att bli
fri från missbruk.
– En del tycker att det är för lugnt och vill
bara härifrån. Det kan ta ett par veckor att vänja sig, säger Carina.
I ett av husen är det uppdukat med kaffe
och kaka i en smakfullt inredd liten salong.
– Nu tar vi stora krafttag för att förändra
omvärldens bild av Kurön, säger Leif Persson
som är ny verksamhetschef sedan juni månad.
Verksamheten på Kurön har funnits i snart
100 år.
– Ända fram till 1982 var verksamheten
ganska sluten. Det var under den statliga tiden. Då var alla sådana här ställen anstalter,
nästan som en slags fånganstalter. Det fanns
ingen behandling. Nu är det ett behandlingshem och inte en förvaringsanstalt, fortsätter
Leif.

Kuröns brygga från sjösidan. Vid en första anblick ser det ut som vilken sommarnöjes-ö som helst. Ända fram
till 1987 rådde här landstigningsförbud.
Foto: Ewa Linnros

Kuröns kapell som ligger ”mitt i byn”.

Leif Persson som är verksamhetschef på Kurön.
Foto: Ewa Linnros

Foto: Ewa Linnros

– Det här är ingen vanlig tork, fyller Bosse i.
Han är också museichef för det lilla museet
som ﬁnns på ön.
– Varför ska jag vara chef för det när Bosse
kan vara det, säger Leif.
– När började vi ta emot kvinnor? frågar
Carina och kommer på sig själv med att hon
säger ”vi”.
– Det är bra att du gör det. Förut var det vi
och de, alltså personalen och alkoholisterna
som man sa på den tiden. Carina har kommit
med jättemycket idéer om hur vi skulle kunna
utveckla hela vårt program här på Kurön, trots
att hon inte är personal här.
Det bygger i all enkelhet och korthet på att
istället för att jobba uppdelat med personalen
å ena sidan och klienterna som de kallas, å
andra sidan, så jobbar man mycket tajtare tillsammans.
Det är bara de senaste två, tre åren som

kvinnor har tagits emot på Kurön.
– Trots att vi vet att kvinnor dricker nästan
lika mycket som män är det förhållandevis en
ganska låg procent kvinnor som idag får en bra
behandling, säger Leif.
I dagsläget ﬁnns sju kvinnor på ön. Totalt

har man 65 platser. Man tar även emot par där
båda har en beroendeproblematik. Åldersspannet i nuläget är från 25 år och hela vägen
gott och väl förbi pensionsålder.
Förutom behandling har de just startat vuxenskola på ön. Alla de som har problem med
neuropsykiatriska sjukdomar som ADHD
med mera ﬁnns ofta i gruppen som utvecklar ett beroende och ett missbruk. Genom att
jobba medvetet och kunskapsmässigt med
det, når man goda resultat. Det är också en av
anledningarna till att man nu har en skola.
– Nu har vi redan skolan i gång men vi kom-

FAKTA KURÖN


>> Kurön (Kuren på Ön) har troligtvis sitt namn efter kur/vårdkase som var fyrar
och farledssystem för sjöfarare hela vägen från inre Mälaren över till Åland och den
finländska skärgården. Skärgårdbönder brukade Kurön från cirka 1572 och fram till
1906, då ön såldes till tre Stockholmsfamiljer. 1911 köpte Frälsningsarmén mark på ön
och upprättade en anstalt: ”afsedd att rädda manliga alkoholister, tillhörande kroppsarbetarnas klass”. Anstalten invigdes med pompa och ståt den 6 juni 1912.

En vanlig dag på Kurön startar i det lilla kapellet med en obligatorisk samling.
– Där är det dels samling med information
om dagen, och dels den andliga biten eftersom det faktiskt är frälsningsarmen som har
det här. Men man behöver inte vara religiös.
Vår präst Ylva försöker inte omvända människor. Men även om man inte religiös kan
det vara väldigt skönt att ta till sig det andliga,
säger Carina.
Efter samlingen kan det vara återfallsprevention eller så går var och en till sina
arbetsgrupper och jobbar. Det ﬁnns en trädgårdsgrupp, köksgrupp, skogsgrupp, fastighetsgrupp och städ- och tvättgrupp. För den
fria tiden ﬁnns ett gym och ett hantverkshus.
Klienternas anhöriga är också välkomna att
besöka och en speciell besökslägenhet ﬁnns
då att tillgå.
För att få permission från ön måste den
beviljas av en kurator som då ger ett ”green
card”. Första gången är det dagspermission.
När man kommer tillbaka får man blåsa och
väskorna gås igenom.
– Permissionerna är en del av behandlingen.
Det är en träning att shoppa en dag och komma hem med kläder istället för brännvin. Tidigare var man här hela tiden. Då blev det en
chock när man lämnade, säger Leif.
– Jag har en idé om att vi ska hänga upp
skyltar i Systembolagets färg på kåkarna här
så får man lära sig att gå förbi en sådan skylt,
säger Bosse med ett brett leende.
Det är dags att lämna idyllen på Kurön.
Carina ska öppna den lilla kiosken på ön och
Bosse har sysslor som väntar i museet. Kurön
känns som en plats där harmoni råder vart
man än vänder blicken, kanske inte något man
väntar sig på ett behandlingshem.
– Vi har lärt oss mycket under de här 100
åren inom socialt arbete och nu tar vi stora
steg på Kurön och lämnar det gamla bakom
oss. Många av de som varit klienter på Kurön
säger att den får en plats i deras hjärta, säger
Leif.
EWA LINNROS
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Konstutställning i Stenhamra!

God apoteksjul!

önskar Kronans Droghandel i Bromma Blocks
Hos oss kan du hämta ut recept,
t,
köpa receptfria läkemedel och
fråga om råd kring din hälsa
Du hittar oss i Coop forum.
Välkommen in önskar,
Zakia med personal

www.kronansdroghandel.se
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Byggare:

Smedsudden

Välkommen
till nyproducerade
Fastigheter AB
företagshus på
Kontakt Viking Nordin
Apelvägen 22 08-14 20 20, 070-733 50 95
www.smedsudden.se
och beskåda konstnären
Max Magnus Normans
utställning.
Öppet hus 6-19 dec kl 15-18.30.
Det bjuds på
Mäklare Mats Uddare
glögg och pepparkakor.
08-522 301 00

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

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

Mäklarhuset är den kedja som haft högst
andel nöjda kunder 2008, 2009 samt 2010* enligt
Svenskt Kvalitetsindex årliga mätningar.
Välkommen in!

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

* 2010 delat med ERA

Mäklarhuset Ekerö
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO

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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Julklappsbekymmer?
– ge bort en stunds avkoppling!

Köp dina julklappar hos
Anias hud och skönhet!
Ansiktsbehandling 90 min NU 550 kr (ord. pris 595 kr)
Frans- och brynfärgning inkl. brynplockning 30 min
NU 250 kr (ord. pris 290 kr)
Fotvård 60 min
NU 400 kr (ord. pris 450 kr)
Nu har jag även smycken,
hudvårdsprodukter och
andra presentförslag.
Kontakt: 08-560 357 27
"


Ge bort ett Presentkort
till någon du tycker om
Ta med annonsen och få 100 kr rabatt
på presentkort över 500 kr

Vi har presentkort på
behandlingar,
öppna belopp och produkter.

Mälarötorg 10, Ekerö centrum
www.salongcosmetae.se
08-560 355 82
Vi har öppet måndagar till lördagar
Kvällstider finns

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

ÖPPETTIDER

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

Tel 08 -560 313 31
Bryggavägen 133, Jungfrusunds Marina
www.naprapaternaekerö.se

PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?
Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning:ÀQQVL7DSSVWU|P(NHU|&HQWUXP)|UGLQ
EHNYlPOLJKHWÀQQVlYHQP|MOLJKHWHQDWWYLWUlIIDVLGLQERVWDG
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com

kolumnen | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G+9:8:B7:G'%&%
Att åka buss på Mälaröarna tillhör vardagen.
Vem åker inte buss minst en gång i veckan?
Kanske för att åka till fotbollsträningen, skolan, hämta barn, barnbarn eller helt enkelt
för att åka till jobbet. Om du skulle göra en
enkätundersökning på detta bussåkande tror
jag att de flesta skulle svara att de var trötta
på att åka buss och att de gärna skulle vara
utan det hela. Men tänk om det faktiskt vore
så att vi alltid åkte bil och inte buss? Att se ett
sådant samhälle blir för mig att se ett alldeles
för felutvecklat samhälle. Även fast varken du
eller jag tänker på det när vi åker buss, så tror
jag att det är en positiv sak att ägna sig åt –
på många sätt. Har jag gjort dig fundersam?
Låt mig förklara.

J

ag sätter mig på 302 en gång per dag ungefär klockan sju. Väntandet på bussen medför att jag ofta får se solen gå upp. Det är
inte mycket som mäter sig med att se solen stiga över
trädtopparna! I alla fall så går jag sedan på bussen och
busschafförerna här ute är alltid lika trevliga, får ofta ett leende
av dem trots att klockan bara är sju. Sedan när jag går bak genom
bussen möter jag minst två ansikten som jag känner igen, ansikten som ler mot mig och jag nickar tillbaka. Även om jag inte
sätter mig ned och pratar med personerna mår jag ändå gott av
hälsningen.
Så om du tänker efter, hur ofta träffar du annars de personer som
du kanske ser och hälsar på under bussresan? Och ger det inte dig
lite extra glädje varje gång du hälsar
på dem?
Därefter kan jag genom bussrutan
enkelt njuta av den vackra natur vi
omges av varenda dag. Och för var
dag uppskattar jag det mer och mer.
Det finaste tillfället var när det var
frost ute och solen precis gått upp
över åkrarna. Jag glömmer aldrig den
synen och ändå upplevde jag det på
en helt vanlig bussresa!
Bussresorna här ute på Mälaröarna är något som verkligen går att
njuta av. Så mycket mer än det går att
njuta av en bilresa. För i bilen handlar
mycket om att köra och komma fram snabbt. I bussen vet du
att du inte kan skynda på bussen och du slipper tänka på något
annat än det du vill. Bussen kan vara en oas för både dig och mig i
vardagen för att få koppla av. Luta dig tillbaka, ta med tidiningen
eller stickningen och njut av att vi bor i en sådan fin miljö.
Bussresor tilllhör allmänheten och är en del i det sociala samhället. Utan detta skulle människor nästan aldrig träffa varandra
spontant och oplanerat. Spelar ingen roll om du är ensam eller
har med dig alla dina vänner på bussen, du kan alltid njuta av
resan. Försök att se till att du efter varje busstur känner dig lite
lugnare, gladare och bekvämare än du kände dig när du gick på.
Då kan vi alla lära oss att uppskatta bussarna ute på Mälaröarna!
Leende kan skänka mycket glädje!
Jag har tagit fram min stickning och lutat mig tillbaka. På
bekväma säten och i värmen trivs jag sedan riktigt bra under de
tjugo minuter som jag sitter på bussen. Om jag skulle jämföra
bussresan och tunnelbaneresan skulle bussresan utan tvekan
vinna. Det är avkopplande att sitta på bussen och bara stressigt
att åka på tunnelbanan.

Bussresan
– veckans
avkoppling

Anna Martinson

• 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.

NYTT
GOLV?
Välj din favorit!

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

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, t o m 20 december.

C

www.raktpa.se

Här ﬁnns

229

vi!

²

kr/m

c
i
s
s
a
l
C
A
SAG
ckad
a
l
t
t
a
m
v
l
av ha
ek 3-st

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

Inspiration  Tips  Trender      Kunskap        Tips                

PAKETPRIS!
BORD + 6 STOLAR

90:−
6.9
(9.290:-)

NY BUTIK I BROMMA!
jul.
Nu ﬁnns Mio i Bromma! Kom in till oss och hitta nya sätt att inreda ditt hem inför
in!
men
Välj och vraka bland våra möbler, textilier, lampor och accessoarer! Välkom

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:- (9.290:-). Skänk Ljusterö i oljad massiv/fanérad ek, B 130, D 44, H 82 cm.
Nytt lägre pris 3.450:-. Vitrinskåp Ljusterö i oljad massiv/fanérad ek, B 92, D 45, H 190 cm. Nytt lägre pris 4950:-.

MATBORD

2.150:−

Matbord Plaine oval i vitlack med spännben i kromad metall, 160x100
cm 2.150:−. Milton stol i vitlack, B 47, H 87 cm 299:−. Tag 4 betala för 3!
Finns även i svartlack.

HÄR
FINNS
VI!

SOFFBORD

1.790:−
U-SOFFA

11.900:−

NU!

(14.900:−)

49:−
Julstjärna på fot Ø 44,
H 69 cm, 49:- (195:-).

Soffbord Plaine i svartbetsat
askfanér med spännben i kromad
metall, Ø 90, H 51 cm 1.790:−.

Soffa U-kombination Dover i tyg Vera black, komb på bilden, 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:−.

Välkommen till 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.
Priserbjudandena gäller så länge lagret räcker, dock längst tom 31/1 2011. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och tryckfel. Mer info på mio.se

www.mio.se
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Bilder från det undermedvetna,
skulpturer som vill demaskera
STENHAMRA | Den 6 till
och med den 19 december ställer konstnären
Max Magnus Norman ut i
det nyproducerade företagshuset i Stenhamra.
Mälaröborna kommer se
mer av honom, då han nu
bosätter sig här.
Max Magnus Norman har
varit verksam som konstnär
ända sedan han gick konstskola i början av 90-talet.
Han har hitintills kunnat
överleva på konsten. Han
kände dock att det stod allt
mer still där han befann sig.
Han investerade därför i att
vara med på Kistamässan för
att komma vidare.

– Det som hände när jag var
med där var att världen satte
igång att röra sig. Jag ﬁck massor av respons och ﬁck minst
fyra nya gallerister som var
intresserade och en uppsjö av
utställningsförslag, berättar
Max Magnus Norman.
I december ﬂyttar han
också in i den kombinerade
ateljén och bostaden i Stenhamra. Han både målar och
skulpterar. Hans målningar
drar åt det surrealistiska hållet.
– Jag målar bilder som man
ser alldeles innan man somnar eller när man är i ett meditativt tillstånd. Det är inte så
att jag direkt förstår vad bilderna handlar om, de är lite

”Mediaapor” av Max Magnus Norman.

som koncentrerade drömmar. Det är ofta en betydelse
i dem. Det undermedvetna
vill säga någonting. Jag funderar över det, men det är
inte alltid jag förstår budskapet med en gång. Ibland kan
det dröja ﬂera år, säger Max
Magnus Norman.
Han säger att målningarna
har en mer andlig, psykologisk dimension medan hans
skulpturer är mer världsliga.
– De fungerar mer som
kommentarer. Istället för att
skriva en insändare eller en
skämtteckning tycker jag att
det är effektivare att uttrycka
det som en skulpturscen.
Det handlar ofta om att jag
demaskerar olika media- eller världsliga fenomen, som
till exempel när man försöker
erotisera kriget för att locka
unga män att ta värvning.
Den som är nyﬁken på att
titta närmre på Max Magnus
Normans verk är välkommen.
– Jag kommer att ha öppet
så att man kan komma och
titta. Jag är inte sådan så att jag
stänger in mig i ateljén, säger
Max Magnus Norman.
EWA LINNROS

”Angels on line” av Max Magnus Norman. Han målar bilder som man ser alldeles innan man somnar eller när
man är i ett meditativt tillstånd. Det är ofta en betydelse i dem, även om han inte alltid vet riktigt vad. Max
Magnus Norman tror att ”Angels on line” handlar om utvecklingsfaser med de olika stadierna av vingar.

Åk inte till stan klappen
ﬁnns på hemmaplan!

Crossroads har julklappen!

JULTiPS

2. Fårskinnstofﬂor från Shepherd, fr 499:-

1. Ljuslyktor & ljus från Sia, fr 49:3. Smycken från Pearls for Girls, fr 99:4. Lovikkamössor & vantar, fr 399:5. Julstjärnor fr Watt & Veke
fr 199:-

Julklappstips!

En akvarell
av Anders Höök

Mälarö Torg 14 D, 560 358 68
Ekerö C – mittemot bokhandeln
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CROSSROADS
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Julklapp ,

N D E!

eller present!
Alterntativ 1:
Estetisk Akupunktur
inkl. ansiktsmassage
Ansiktslyft utan kniv
Alternativ 2:
Ekologisk Ansiktsbehandling
inkl. ansiktsmassage

Behandling 1 timme för 400 kr
Ordinarie pris 590 kr
Erbjudandet gäller t.o.m 31 januari 2011

Skärmgardiner O Lamellgardiner O Gardintyger O Gardinstänger och
skenor O Kuddar O Plädar O Lampskärmar O Garn O mm

Butiken
är full av
JULKLAPPAR
Välkommen in!

Julförsäljning!
Söndag 12/12, kl .11-16
)\QGDEODQGN|NVSU\ODUJULOOWLOOEHK|URFK
DQGUDP|MOLJDMXONODSSDU

Behandling utförs
även lördagar och söndagar
Boka tid nu 070-680 86 35

%U\JJDYlJHQERQ\KXVHW
Välkomna!
OBS! 9LNDQW\YlUUHQGDVWWDHPRWNRQWDQWHU
9lONlQGDKXVJHUnGVPlUNHQ3HXJHRW*X]]LQL
.FKHQSUR¿&LOLR%DUEHFRRNPÀ

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


ZZZERQ\VHWHO

Estetisk Akupunktur
Yvonne Ahlberg, Hampvägen 19, Ekerö
yvonneahlberg@hotmail.com
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Ny bok – ”Hejdå, ekorrhjulet”
EKERÖ | Färingsöbon
Gunilla Boivie som säljer
hängmattor har en hel del
gemensamt med bankdirektören som lämnade jobbet
och seglade jorden runt
och managern som sålt allt
han äger för att kunna välja
varje dag vilket håll han ska
gå åt. Alla har de medvetet
valt hur de vill leva sina liv
och finns med i en nyutkommen bok skriven av en
mälaröbo.
I boken ”Hejdå, ekorrhjulet”
låter sanduddenbon och DNjournalisten Thomas Lerner
oss möta ett tjugotal människor som på ett eller annat sätt
har gått mot strömmen.
En del har helt och hållet
vänt ryggen åt den materiella
världen, medan andra har tagit ett steg åt sidan och gjort
något helt nytt med sin tid.
Gemensamt för dem är
dock att de funderat över sina
val i livet och hur de vill disponera sin tid.
– Att ”hoppa av” innebär
inte bara att lägga sig i hängmattan och inte göra någonting. Flera av personerna i boken är väldigt aktiva, men det
är skillnad på att jobba hårt
när man vet varför man gör
det och när man bara gör det
för att man tror att det måste
vara så, säger Thomas Lerner.
Först ut att berätta om sitt
självvalda liv är Gunilla Boi-

Foto: Amanda Andersson Lerner

vie som dock ägnar en hel del
tid åt hängmattor. Hon bor
under enkla omständigheter
i Stenhuggarbyn på Färingsö
och under sommarhalvåret
säljer hon hängmattor på Rosenhill.
Vissa av personerna i boken har god ekonomi som har
gjort att de har kunnat förverkliga sina drömmar, men
andra har med små medel
lyckats göra radikala förändringar. Även ett par forskare
kommer till tals och berättar

om sina tankar kring enkelhet och tid bland annat.
Boken är en inspirationskälla och ett smörgåsbord
för den som vill reﬂektera
över sina livsval. Det har inte
minst författaren själv upplevt.
– Det går inte undvika att
bli påverkad när man möter
den här typen av människor.
Själv har jag börjat tänka mer
på att inte stressa så mycket
och hur jag konsumerar. Jag
köper till exempel mer ekologiskt och tänker oftast till
innan jag handlar något, berättar Thomas Lerner.
Själv ﬂyttade han till Sandudden för elva år sedan och
han och frun valde just den
platsen att bo på för dess läge
nära vattnet och att den är
omgiven av landsbygd och
ren luft.
Tre av texterna i boken har
tidigare publicerats på Insidan i Dagens Nyheter, men
övriga är nyskrivna för boken. Thomas Lerner planerar
redan nu att göra en uppföljning om ett par år för att se
hur det har gått för personerna i boken, men vet inte ännu
om resultatet blir en bok eller
möjligen en artikelserie.
Den 25 januari berättar
Thomas Lerner om sin bok
på Ekerö bibliotek.

LO BÄCKLINDER

Hos oss hittar ni
julklapparna!
Julkampanjer i butik fr o m 6/12
Buffé till småfåglarna:
Ex:
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Körsäsongen är inne i sin mest intensiva månad, speciellt för öarnas alla kyrkokörer. Adelsö-Munsö församlingskör Ad Mundi deltog
i adventsgudstjänten i Adelsö hembygdsgård den första advent. Där
bjöds det också på syföreningsbasar och åsiktsutbyte om den pågående renoveringen av Adelsö kyrka.

Hallsta bykapell från Adelsö drog fullt hus med cirka 70 åhörare när
Skå IKs fotbollsflickor födda 1995 ordnade kafé på Ekebyhovs slott den
21 november. Fikagästerna fick chans att lyssna till örhängen från både
60- och 70 talet.
Foto: Christer Svanberg

Foto: Ove Westerberg

Kura skymning Den 8 november kurade biblioteket i Ekerö centrum
skymning under det att Sophie Wallebo läste högt ur John Ajvide
Lindqvists ”Låt den rätte komma in”. Därefter fick besökarna en presentation och provsmakning av olika kinesiska téer av experten Anne
Hakosalo.

”Julklappslördag” i Ekerö centrum den 27 november bjöd som vanligt på mängder av aktiviteter för de yngre öborna: jultomten delade ut
tidiga klappar, ponnyridning, ansiktsmålning, pepparkaksbak var några
av erbjudandena. Dessutom fanns det för första gången mycket snö
att klättra på.

Schackframgångar Tre av nybildade Ekerö schackklubbs ungdomar
kunde lämna sin första tävling ”Vallentuna junior-Grand prix” med
fina framgångar. Bilden fr.v. Erik Björnsson, 7:a i sin klass, Carl-Oscar
Pilström , 4:a i sin klass och Hugo Pilström som kom 6:a i sin klass.

Dansens dag ägde sedvanligt rum i Kulturhuset, Ekerö centrum i
slutet av oktober och bjöd på allehanda uppträdanden. På bilden dansgruppen Bailar i en glittrande, gungande dansuppvisning.

Foto: Åsa Sjöberg

”Stockholm från sjösidan” var namnet på det föredrag om spännande fynd från Stockholms undre värld som marinarkeologen Marcus
Hjulhammar höll för intresserade åhörare på biblioteket i Ekerö centrum den 16 november.
Foto: Åsa Sjöberg

BYRA

Foto: Björn Pilström

mälaröarna
motiv - miljöer

b ld
EKERO

Foto: Ove Westerberg

www.ekerobildbyra.se

Din lokala
musikaffär!

Foto: Anna Levahn
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Givmilda och tjuvaktiga öbor
skapade rubriker för femtio år sen
50 ÅR SEDAN | De allra
flesta mälaröbor är givmilda och delar med sig. Men
vissa försöker iskallt roffa
åt sig från andra. Om några
av dessa generösa och tjuvaktiga människor går att
läsa i Mälaröarnas Nyheter
från november 1960.
Ett av de första tv-sända
välgörenhetsprojekten torde
vara den aktion för att samla
in pengar till spetälska barn i
november 1960. Tv visar en
uppskakande dokumentär
som lanseras tillsammans
med sloganen ”15 kronor
räcker för att bota ett spetälskesjukt barn”. Även lärare
och elever i Mälaröarnas
skolor, likväl som Rädda
barnens frivilligarbetare är
engagerade i insamlingsarbetet.
– Det ﬁnns 15 miljoner
som lider av den sjukdom
som benämnts ”döden före
döden”. Tv-ﬁlmen blev för
många en chock och jag
vet att det är många här på
Adelsö som sänt in pengar,
säger Rädda barnens ortsombud fru Linnéa KulleLindblad, Kunsta.
Ett par nummer senare

redovisas resultaten av
insamlingen och det visar

sig att enbart Färingsöborna
bidragit med 4 873 kronor,
varav fru Metta Samuelssons
aktion vid Lullehovsbron i
allahelgonhelgen gav 1 132
kronor och 41 öre.
– Resultatet är strålande.
I fjol gav kampanjen 2 163
kronor och i år är den summan alltså mer än fördubblad, kommenterar fru
Samuelsson i sin egenskap av
ordförande i Färingsö Rädda
barnen-avdelning.
Om man vänder på det

hela så hittar man mindre
hederliga typer som istället
för att dela med sig, försöker roffa åt sig av vad andra
har. Det gör till exempel en
internationell förbrytarliga som en mörk novembernatt stjäl kassaskåpet
i Palmqvists cykelaffär i
Träkvista.
Mälaröarnas Nyheter
kan berätta att kassaskåpet
forslas till ett skogsparti på
Ekerömalmen och där försöker tjuvarna förgäves bryta
upp det. Morgonen efter far
en av ligamedlemmarna (en
ﬁnländare poängteras det)
till en järnaffär i Abrahamsberg och köper en kofot och
andra verktyg för att fortsätta
bearbeta kassaskåpet. Detta
lyckas inte heller varpå ﬁn-

ländaren på nytt beger sig
järnaffären, denna gång
ansenligt spritpåverkad.
En bågﬁl införskaffas och
förbrytarna lyckas forcera
skåpet, men ﬁnner till sin
förtvivlan bara ett försäkringsbrev däri.
Järngrindar rapporteras

också ha blivit begärliga
stöldobjekt på Mälaröarna.
Tre sommarstugeägare i
Degerby tomtområde vid
Svartsjö anmäler att de fått
sina grindar stulna. Två
grindpar är av vanlig modell,
medan det tredje paret är av
handdrivet, specialtillverkat
järn och representerar ett
stort värde.
Misstankar ﬁnns om att
tjuvarna målar om grindarna
och sedan säljer dem vidare
i övriga Stockholmsområdet
eller eventuellt i landsorten. Eftersom tjuvarna kan
tänkas ha fått blodad tand
efter sina stölder uppmanar
mälaröpolisen dem som bor
i närheten av villaområden
att slå larm om de ser någon
bil lastad med grindar eller
i övrigt iakttar något som
kan tyda på att tjuvarna är i
farten.

LO BÄCKLINDER
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Julhandeln är i full gång!

UNNA DIG
EN SMÄRTFRI JULHELG!
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

EN GRATIS GÅVOCHECK!
När du köper en Jul-Gåvocheck får du en extra av oss
– HELT GRATIS! Vilken julklapp!
Vi har öppet alla adventsdagar kl. 10-14.
Välkommen in – vi bjuder på glögg!
SALONG STORA BLÅ » Din Skönhet i Fokus!

UP PSK AT TN IN G I JUL !
Ge bort favoritbilden i en läcker ram eller varför inte ett
vackert smycke till någon du håller av? Andra uppskattade
klappar såsom lyktor, kuddar, doftljus, plädar, porslin och
mycket mer, hittar du också hos oss. Välkommen in.
RAMA IN & RUM » Presenter, inredning, möbler & smycken

7 0 % R EA PÅ SO BEA!
Total lagertömning – allt ska bort – butiken flyttar! Gläd
familjen med sköna, mjuka, färgglada julklappar.
REASTART 7 dec kl. 11.00. Först till kvarn...
SOBEA » Sköna kläder, presenter & leksaker

TRÄNA ALLA DAGAR KL 05-23!
Vi har även dagkort för dig som
vill träna dagtid!

Välkommen på öppet hus: tisdagar kl 17-20
Tunnlandsvägen 7
www.pulsochtraning.se
08-549 00 600

www.buti ks byn.s e
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Vi som bor på Lovö anser att vår
kära ö behandlas på ett svekfullt
sätt av en kommun som idag styrs
mer och mer av en enda man –
Peter Carpelan. Tyvärr verkar det
som om han betraktar den del av
kommunen som ligger öster om
Lindötunneln som ett onödigt
och besvärligt påhäng.
Trots ﬁna ord om Lovös kulturella
betydelse, är det tydligt att han anser
att öns enda nytta är att vara genomfartsled för de övriga öarnas bilister
på väg till och från stan. Oftast är
det bara en människa per bil, och
allt för många lastbilar. Lovö ska
vara avstjälpningsplats för vad detta
omåttliga bilresande lämnar efter
sig – fyra ﬁler rakt genom världsarvet,
vars gränser faktiskt omfattar vägen.
Dessutom, Förbifartens anknytningstunnlar med bilparkeringar och
bussterminaler, som Carpelan och
Wallenberg vill sprida ut på Lovö,
istället för det mer logiska valet,
samlat på en enda undanskymd
plats på Lindö. Att stora, oersättliga

• 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

värden skulle förloras, om denna
plan genomförs och att dessa värden
är av vikt för landet som helhet och
för världen, är något som Carpelan
och kompani struntar i. Nu har även
Lindö kapats av ”Carpeland” och ska
börja exploateras, först med bebyg-

gelse på Västeräng och så småningom
enligt kommunens nya detaljplan
ska så många som fyrtio (!) nya
byggrätter klämmas in i Malmen i
Drottningholm. Kyrkan kanske också
upplåter sin mark kring Prästgården
till byggherrarna. Det som hotas är

Drottningholm, ett av landets främsta
kulturobjekt, inbäddat i Lovös oförstörda landsbygd, som är världsunikt
både i dess historiska förankring och
i att den ligger så nära inpå landets
huvudstad.
Detta är sannerligen inte en fråga
om lyx; stadsbefolkningens och hela
landets själsliga hälsa och välbeﬁnnande är beroende av tillgång till
sådana rikedomar. Vi som bor här
känner ett starkt förvaltningsansvar,
och kan inte förstå att vår kommunledning kan vara så okunnig att den
ger efter för näringslivets lust att
tjäna pengar på kulturens bekostnad.
Det har gått för långt. Detta
”påhäng” vill inte vara med längre.
Vi vill säga hej då till ”Carpeland”,
och styra vår kos åt andra håll. Mot
ett annat kommunalt sammanhang
där vi känner att Lovö, inklusive
det världsarv som ön bär i sin barm,
kan få den uppskattning som den
förtjänar. En bom ska snart resas vid
Lindötunneln. Glöm inte passet!

Vad är på gång i Adelsö kyrka egentligen?
För en tid sedan gick att läsa
i MN om planerna på en
ombyggnation av kyrkan
och rykten går på bussen och
runt om på ön, att den insändaren var överensstämmande med dagens verklighet. Vi undrar vad som

• 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.

händer med vår kulturskatt,
som har anor från 1100-talet
och som dessutom är belägen i ett världsarvsområde.
Det har också cirkulerat en skrivelse ställd till
Adelsö/Munsö kyrkoråd,
där en stor mängd adelsöbor

skrivit under och kräver att
adelsöborna ska bli kalllade till informationsmöte.
Det vi undrar över är varför
har inte adelsöborna informerats redan från början
och varit med under resans
gång? Även om kyrkorådet

är förtroendevalda, så anser
vi att ni ska informera församlingsborna i en så här
stor och viktig fråga. Det är
väl våra åsikter som ni ska
ta hänsyn till och inte föra
fram egna intressen, så vi ser
fram emot att bli kallade till

Dans på Ölsta
Folkets Hus
Lördagen 11/12 kl 19-01
”TeeDee Trio” spelar upp till
dans med början ca kl 20:30
Entré130:-
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Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
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Hyr en
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Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
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Lyssna

– Ovetande adelsöbor

Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
torsdag den 16 december, kl.18.00.
Mötet inleds med stipendieutdelning.

www.olstafolkpark.se

MÄLAR

ett informationsmöte innan
beslut fattas.
Vi lever ju i en demokrati
och har rätt att göra våra
röster hörda.

Snöskottning?

Ekerö kommunfullmäktige

Välkomna!

– Peter Tucker
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Radisson Blu Royal Park Hotel ligger mitt i
Hagaparken alldeles intill Brunnsviken. Här
ﬁnns alla faciliteter – både för den stora
kongressen eller det lilla personliga mötet.
Välkommen att prova oss du också!
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Adelsö kyrka angår alla på Adelsö
Som adelsöbo blir jag bestört
över att höra att renoveringsplanerna i Adelsö kyrka nu
även innebär omfattande
ombyggnadsplaner och förändringar av denna vackra
medeltida kyrka, som inte
bara är en kyrka utan också en
symbol för både det medeltida och moderna Adelsö.
Adelsö kyrka tillhör
adelsöborna oavsett om
dessa är medlemmar i
Svenska kyrkan eller inte,
och är deﬁnitivt inte bara
en enskild angelägenhet
att besluta om för Svenska
kyrkan. Det är en kulturhistorisk klenod som visserligen
på gott eller ont på många sätt
förändrats genom tiderna,
i många fall för att man inte
visste bättre eller saknade
kulturhistorisk kunskap
och estetiskt tänkande. 2010
bör förutsättningarna vara
avsevärt bättre både gällande
åsikter och sakkunskap.
Att som det sägs förändra
och modernisera vapenhuset, förlänga entrén och sätta
in en glasvägg i denna medeltida byggnad för att det anses
att det behövs ytterligare
utrymme är direkt stötande
och ett gravt ingrepp i en historisk atmosfär som svårligen
kan återställas. Det är inget
fel att renovera varsamt, återställa till ursprungsskick och
byta ut diviverse felaktigheter, men detta är uppenbarligen något helt annat. Kyrkans
behov av lokaler motsvaras

gott och väl av de som ﬁnns
på andra sidan vägen.
Det enda riktiga är naturligtvis att istället ta bort alla
diverse moderna inslag och
försöka återställa och restaurera denna kyrka tillbaka
till sitt vackra medeltida
ursprungsskick så långt som
det bara är möjligt.
En av anledningarna är
tydligen att man från vissa
håll anser sig ha rätten att
”sätta en egen nutida prägel
på kyrkan”. Inget kunde vara
mer felaktigt och oansvarigt.
Kyrkan har en mycket ﬁn
atmosfär av urgammal medeltidskyrka som absolut ska
bevaras, inte förändras och
ges en ”modern” prägel. Det
är ett utmärkt fantasifullt
och andligt rum för dem som
så önskar, med historiskt
intressanta detaljer, vackra
fönsternischer, kalkade
väggar och så vidare.
Det är märkligt och synnerligen anmärkningsvärt att
man överhuvudtaget försöker att genomföra ombyggnader av detta slag utan att
höra med dem som bor på
Adelsö först. Dessutom
har jag mycket svårt att tro
att Riksantikvarieämbetet
numera skulle kunna godkänna förändringar som
ytterligare förändrar kyrkan
och tar kål på den rest av
medeltidens kyrka som fortfarande ﬁnns kvar.
Nu menar jag inte att
kyrkan ska vara enbart ett

museum, vad jag vet så hörs
böner och andra kristna
ritualer oavsett om det är
modernt eller inte i kyrkorummet.
Skattebetalarna via
Svenska staten betalar
dessutom årligen avsevärda
belopp till Svenska kyrkan
för bevarandet av vårt
gemensamma kulturarv
oavsett om de är medlemmar
i Svenska kyrkan eller inte.
Dessa medel är inte till för att
bygga om efter eget och personligt tyckande. Ändringar
i medeltida byggnader ska
ske med yttersta försiktighet,
kompetent och korrekt och
med en historisk känsla och
inte överlåtas åt lekmän i en
sluten krets med åsikter eller
ideér som inte alls stämmer
överens med grundtanken
om hur man bäst bevarar kulturhistoriska byggnader med
denna särprägel till kommande generationer.
Jag anser att det ska hållas
ett möte där alla adelsöbor
kan komma till tals både
muntligen och skriftligen.
Olika förslag, kulturhistoriskt granskade ska i utställningsform under en längre
tid presenteras och slutligen
beslutas genom omröstning av adelsöborna då detta
beslut enligt min mening är
allt för allmängiltigt för att
beslutas av en mindre intressegrupp inom kyrkan.

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!

– Adelsöbo

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

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

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

Tel: 08-560 354 08
www.birkaror.se
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David från Ekerö till finalplats
SIMNING | David Holm
Reise från Ekerö kvalade in
till finalen i ungdoms-SM i
simning.
Ungdoms-SM i UpplandsVäsby region Stockholm
gick av stapeln andra helgen
i november. Tävlingen som
är den största för ungdomar i
Sverige, simmas tidsmässigt
samtidigt på sex olika platser
i landet, från norr till söder.
David Holm Reise från
Ekerö, var med för första första gången i Ungdoms-SM.
Han lyckades på 100 meter
fjäril att kvala in till ﬁnalen
på tiden 1.11.16. Ett personligt

rekord med cirka 2,5 sekunder. De 16 bästa simmarna,
möts i en ﬁnal som i år går i
Eriksdalshallen i Stockholm
den 11-12 december.
Den lägsta åldergruppen
var i år 97 och den högsta var
år 94.
David Holm-Reise är 13
år. Han har simmat åtta år i
Spårvägens simklubb. Han
tränar fem gånger i veckan
varav en gång i veckan landträning. Han är bäst på fjärilsim och frisim.

EWA LINNROS

David Holm Reise kvalade in till en finalplats på 100 meter fjäril på Ungdoms-SM. Han starkaste grenar är just fjärilsim och frisim.

Kärsgatan vann allsvenskan överlägset

Från vänster: Alice Sederholm – Cosmo, Camilla Törnetoft – Number
One, Helene Kindblom – Crumelur Eg, Mikaela Skoog – Shaquille.
Foto: Catarina Skoog

HÄST | Kärsgatans ridsällskap stod som allsvenskesegrare i hoppning efter
finalen på Djursholms ridklubb den 14 november.
Efter en seger på Färingsö
och en mellanplacering på
Bromma stod det klart att

ålder på Skå ridcenter, visades även på championatet
som treåring och kom då på
femte plats. I år skulle de gå
ﬂera banor med hinderhöjd
på 120-125 centimeter.
Carbazon var felfri ända till
sista omhoppningen, vilket
endast sex ekipage av över
hundra startande var och slutade på en sjätte plats.
Även en av de äldre hästarna, King’s Crusader, hoppade i en 120- och en 130 nationell klass i Laholm. Han
var felfri i både grundomgång
och omhoppning.
EWA LINNROS

TILL DEN 11 DECEMBER

HANDBOLL | damer div 4B: 12/12 kl 16:15 Tappströms Bollhall: Skå IK - Bajen IF
EWA LINNROS

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

INNEBANDY

Sparta 8
Harring 8
Söderm 7
Sannad 8
Sorun 8
VänAIK 8
Arame 7
Lidingö 9
Skå IK 8
Stubbh 7

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

0
1
1
1
2
2
1
0
0
0

1
1
1
3
3
3
3
6
5
5

292-220 14 72
243-192 13 51
196-170 11 26
220-196 9 24
222-214 8 8
215-207 8 8
183-216 7 -33
222-232 6 -10
183-209 6 -26
173-224 4 -51

0
2
1
1
1
0
1
0
0

1
0
2
2
3
4
5
5
7

45-13
33-16
31-17
31-20
19-20
25-32
33-36
21-40
14-58

18
17
13
13
10
9
7
6
0

Skå IK
7 5 2
Örby IS
7 5 2
Stockholm 8 5 2
Vällingby 7 5 0
Äng/Sätra 7 2 1
Orm/Skäl 7 2 1
Mid.krans 7 2 0
Sälklubb 7 1 1
StockWest 7 0 1
Kallhäll IBK Utgått

0
0
1
2
4
4
5
5
6

62-25
64-31
44-30
46-29
32-35
36-52
30-44
31-60
25-64

17
17
17
15
7
7
6
4
1

ISHOCKEY

Herrar div 2 södra
2
1
0
2
2
3
4
6
6
8

57-33
41-33
77-33
62-38
53-33
46-44
39-52
43-54
33-61
35-105

18
18
17
16
14
11
8
6
4
0

Åkers 14 13 0
Värmdö 14 8 4
Trångs 14 8 3
Haninge 15 6 4
Farsta 14 5 2
Lidingö 13 4 2
MB
14 5 0
Mälarö 14 3 3
Linden 14 1 2

1 100:50 (50)26
2 66:48 (18) 20
3 60:55 (5) 19
5 60:52 (8) 16
7 45:58 (-13) 12
7 60:59 (1) 10
9 54:75 (-21) 10
8 57:76 (-19) 9
11 47:76 (-29) 4

Munsö IF – JULBASAR

!LKOLÍS  !LKOTEST

Lördagen 11 december kl 13
vid Husby skola
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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER

SFÖ

RBU

N

Lotteri, hantverk, jul granar, korv, glögg,
försäljning, Kaffeservering
IK

R

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

ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR
AC - service
O

IK

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

R

Brandvägg,
vad är det?

RBU

EN

Har datorn
blivit slö?

SFÖ

H

4ELEFON     s (AMMARKVARNSVËGEN  s 3KÍ
WWWEKEROBILSKADECENTERCOM

O

RANSC

S

/DFNI|UVHJOLQJ$&VHUYLFH

9LVDPDUEHWDUPHGVDPWOLJDI|UVlNULQJVERODJ
RB

EN

Varmt välkomna!
5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

+DQGWYlWW3ROHULQJ

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ
H

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

6
5
4
4
3
3
2
2
0

Herrar div 5B
Hässelby 8 6 0
Mälarö
7 60
Ulvsunda 7 5 2
Ekerö IK 8 5 1
Marieb
8 42
Lokom
8 32
Sundby 8 2 2
Ängby
8 20
EricKista 8 1 1
Econo
8 00

D

7
6
5
4
3
3
3
3
3
2

7
7
7
7
7
7
8
7
7

INNEBANDY

Herrar div 4 västra

T

298-155 17 143
195-126 16 69
254-150 15 104
210-163 14 47
234-214 10 20
167-169 8 -2
161-186 8 -25
148-201 7 -53
112-234 4 -122
101-145 3 -44

INNEBANDY

Damer div 3 norra

MO

0
0
1
2
4
5
5
5
7
6

Foto: Roland Thunholm

dast de tio bästa väljs ut och
hamnade till slut på en fjärde
plats. Hästen som heter Corleone EG. De andra två som
visades ﬁck också mycket ﬁna
vitsord.
5-åriga Carbazon som
grundtränats fram till 4,5 års

T

1
0
1
0
0
0
0
1
0
1

Corleone EG i löshoppning.

MO

8
8
7
7
5
4
4
3
2
1

Totalt sett föds ungefär 4000
föl under en säsong, av dessa
visas ungefär 500 fram till
treårstest. Av alla de som
kvaliﬁcerade sig under vårens
tester kom 37 stycken treåringar till start i Flyinge.
Skå ridcenter i år kvalat
två egna uppfödningar. Ytterligare en häst, tränad på
anläggningen, var med i
Skåne. Av dessa tre hästar
gick en till slutﬁnal, där en-

DET HÄNDER


HANDBOLL
Herrar div 4 ö

Damer div 4 B
9
8
9
9
9
9
9
9
9
8

HÄST | Skå ridcenter har
återigen visat framfötterna
på ”Svenskt avel” och
”Sportchampionat” på
Flyinge i Skåne.

30 NOVEMBER

HANDBOLL
Skå IK
Bajen
Årsta
HUFF
Spifen
Sports
Älta
Tellus
Ösmo
Tyresö

berättar Eva Wirén, lagledare
och ordförande i Kärsgatans
ridsällskap.
Inget lag tog sig till omhoppning. När sista ryttaren
för dagen ridit sin runda,
stod det klart att Kärsgatan
hade vunnit.
De ekipage som tog dem
till segern var Helene Kindblom på Crumelur EG, Mikaela Skoog på Shaquille,
Alice Sederholm på Cosmo,
Camilla Törnetoft på Number One och lagledare Eva
Wirén.
– Det var ett glatt men trött
gäng som lastade sina guldklimpar för hemfärd, säger
Eva Wirén.

D

LÄGET!


Kärsgatans ridsällskap tagit
sig till allsvenskans ﬁnal.
Det var 13 lag från hela
Stockholmsdistriktet
på
plats på Djursholm för en
spännande ﬁnal.
– Det var en ganska trixig
bana, så det blev utslagsgivande rätt tidigt i klassen,

Nya framgångar för Skå ridcenter

SFÖRBUN
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Välkommen till Ekerö Vårdcentral
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst
och har vårdavtal med Stockholms läns landsting
Vi erbjuder inﬂuensavaccination t o m den 17 december
Du som är född 1945 eller tidigare samt du som har någon av följande kroniska sjukdomar:
UÊÀÃÊÕ}ÃÕ`]ÊÊ>ÃÌ>
UÊÀ>vÌ}ÊÛiÀÛÌÊ ÊÊ{ä®
UÊiÕÀ}ÃÊÃÕ`]ÊÌÊiÝÊUÊÀÃÊ BÀÌÃÕ`Ê`VÊÌiÊiL>ÀÌÊvÀ ÌÊL`ÌÀÞV®

UÊ >`ÊÀÃÊvÀÊviÌiÀ
UÊ ÀÃÊiÛiÀÊV ÊÕÀÃÛÌ
UÊ`>LiÌiÃÊ
UÊÕÌvÕÌÃ >`>««

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

Ekerö Vårdcentral önskar

Tid bokas på telefon 560 375 00.
Tag med legitimation och vaccinationskort
– om du har sådant.

God Jul och Gott Nytt År!

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

Kampanjerbjudanden!
BUSINESSPAKET 7.900:• Multifunktionsratt för
stereo & telefon
• Parkeringsassistans
• Sunset (tonade rutor)
• CD Bolero med cd-växlare
(Värde 13.500:-)

ŠkodaSuperb Combi Elegance fr. 239.500:Bränsleförbrukning blandad körning från 6,9 l/100 km, CO2 från 159 g/km. Miljöklass EU5.
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

AMBIENTEPAKET

4.400:PLUSPAKET

3.300:• Climattronic ACC
• Parkeringssensor bak
• Kurvdimljus
(Värde 6.400:-)
Kombitillägg 3.900:-

• Metallic
• Elhissar bak
• Parkeringssensor bak
• 8 högtalare
• Farthållare
(Värde 15.100:-)
Kombitillägg 6.500:-

ŠkodaFabia Elegance fr. 128.500:-

ŠkodaOctavia Ambiente fr. 161.500:-

blandad körning från 5,5 l/100 km, CO2 från 128 g/km. Miljöklass EU5.
Bilarna på bilderna kan vara Bränsleförbrukning
extrautrustade.

Bränsleförbrukning blandad körning från 6,6 l/100 km, CO2 från 154 g/km. Miljöklass EU5.

3,65%

FINANSIERA BILEN
TILL LÅGA RÄNTAN
SERVICEAVTAL FR. 211:- KR/MÅN.

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

SÄTRA:
MURMÄSTARVÄGEN 37.
TEL: 08-503 339 01.
VARD 9–18, LÖR–SÖN 11–15.

TÄBY:
ENHAGSVÄGEN 1.
TEL: 08-503 339 27.
VARD 9–18, LÖR 11–16

BROMMA:
ULVSUNDAVÄGEN 118-132.
TEL: 08-503 339 33.
VARD 9–18, LÖR 11–15
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

D

S

MO

EN

T



SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Den 18/11
fyllde vår
lilla dotter
Jasmin 1 år.
Grattis från
mamma
Marie, pappa Reza,
släkt och
vänner.

Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

arkitektur / bygglov / inredning offentligt och privat
Lars Henriksson (arkitekt SIR/MSA) 0708-767 991
info@larsarkitektur.se
www.larsarkitektur.se

Öronakupunktur
eller Estetisk akupunktur

Söndag
Söndag28
12nov
decklkl11
11
1:a
3:eadvent
advent
Ett
nådens
Bana
vägårför Herren
Predikan:
Samuel Klintefelt
Predikan:
Sång: Mälarökyrkans kör,
Samuel Klintefelt
Sivert & Malin Åkerljung
Musik: Follow

Söndagsskoleavslutning
Predikan: Lena Thoms
Sång: Barnkören

kan vara något för dig!
www.heladu.dinstudio.se
070-428 35 32. Ekuddsvägen 14A

Mälarö torg
12,
Mälarötorg
12, Ekerö

Ekerö

Cert. Massör & dipl. Massageterapeut

Hans Jonson

Massage
Idrottsmassage
RANSC

R

D

S

IK

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

Tidsbokning
070-200 31 97
www.salonghudkroppmassage.se

Ögon-Sten
Irisdiagnostik
Öronakupunktur

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering
www.mkc-tech.se 072-25 38 006 info@mkc-tech.se
)VNDWWRFK$QVYDUVI|UVlNULQJ527DYGUDJGHWÀ[DUMDJ

nyheter

MÄLARÖARNAS

Smärtlindring
www.ogon-sten.se

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

Grattiskramar
till Malte
som fyllde
7 år den 24
november
från farmor
och farfar,
Theo, Liam
och Inez.

  DÖDA


• Nils-Erik Bertil Wedelin,
Ekerö, avled den 14 november
i en ålder av 73 år.
• Hans Peter Ekwall, Ekerö,
avled den 16 november
i en ålder av 93 år.



• Pierre Billy Simon Noreen,
Adelsö, avled den 3 november i en ålder av 21 år.

• Anna Elisabet Neumann,
Svartjö, avled den 16 november i en ålder av 86 år.

• Sune Viktor Fogde, Ekerö,
avled den 9 november i en
ålder av 82 år.

• Åsa Lisbeth Ringström,
Ekerö, avled den 24 november i en ålder av 64 år.

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före vår utgivningsdag.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

Mälarökyrkan
i advent

Söndag 5 dec kl 11
Tisdag 14 dec kl 18
2:a advent
Caférike
förärgruppboende
Guds
nära

Sömnproblem? Stressad? Låg energi?

Grattis
på 27-årsdagen 2/12
Stenhamras
snyggaste
morsa!
Kram
Limpan.

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

Mona Wiklund Cederborg

LARS ARKITEKTUR

Grattis till
Ella Mårtansson, 3 år den
21 november. Kram
mamma,
pappa, Adam,
Alva, Elias,
mormor och
morfar.

• Välkommen Theodor!
Felixs lillebror.
Jannike Kemilä Edlund
och Max Kemilä.
15 oktober 2010

• Knut Erik Göran Ihrén,
Ekerö, avled den 11 november
i en ålder av 81 år.

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Tidningen ansvarar ej för icke be-

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

ställt material samt för fel i annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning
2010

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

Vår käre

Vår kära

Sixten Jansson

Lisbeth
Ringström

* 16 maj 1936
har stilla insomnat
Lovö 24 november 2010
CHRISTER och ELISABETH
EVA och PELLE
CARINA och JANNE
MIKAEL och PERNILLA
LENNART och INGELA
MONA och GÖRAN
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon, släkt och vänner
Mor har räckt Dig handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har Ni mötts igen
Begravningen äger rum
fredagen den 14 januari 2011
kl 11.00 i Lovö kyrka.

MN på
nätet redan
på torsdagar

* 28 juli 1946
24 november 2010
GÖRAN
Barn
Barnbarn
Släkt och vänner
Frid över ditt minne
________________________
Begravningen äger rum
fredagen den 17 december
kl 11.00 i Ekerö kyrka.

TACK!
Ett varmt tack
för all uppvaktning
på vår 80-årsdag!
Lillan och Moses

Vår älskade

Nilseric Wedelin
* 17 januari 1937
† 14 november 2010
ULLA
ULRIK och HELÉNE
Ludvig Isabelle Linus
CAMILLA och TOMMY
Släkt och många vänner
Ibland liksom hejdar sig
tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker.
Världen förändrar sig
varje dag
men ibland blir den
aldrig densamma mer
Alf Henrikson
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.

malaro.com

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

www.klockarebolaget.se
!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Ekerö Städ &
Entreprenad

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !
Från 24.500:- Till 149.500:TESTADE-GARANTI-AVBET
Vard 10-18, lörd 11-15

Allt inom städ
och vaktmästeri
www.ekerostad.com
070-159 41 14

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

KONTOR/
LAGERLOKALER

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

uthyres
i Ekerö centrum

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

0707-47 20 03
0707-99 64 21

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?
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  SÄLJES




Nokia friktion 195/65 R15.
Pris 3000:-. Tel. 560 446 41.
Schäfervalpar uppfödda
i hemmiljö. Säljes enligt
SKK’s regler. Nina
073-921 25 11.

  KÖPES




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

  UTHYRES

personinfo till eighol@spray.
se för mer information.

  ÖNSKAS HYRA




Hus minst 3 r o k med liten
tomt sökes, ev. för senare
köp. Gärna på hästgård.
Fast inkomst, icke rökare.
Alla svar beaktas. 0734-33
98 44.

Jag heter Cristell, är 39 år
och rörkfri. Jag vill hyra en
liten stuga, lägenhet eller
radhus till en rimlig kostnad
nära centrum. Vänligen ring
mig på 0707-85 25 25 och
ge mig ett förslag.





Stort möblerat rum i källare med egen ingång, toa,
dusch, kök/tvättstuga hyrs
ut from jan/feb 1 år eller
mer till pålitlig praktisk
person som kan sköta enkla
sysslor. 500 m från Ekerö C.
Skälig hyra efter ök. Mejla

  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.

  UPPHITTAT




Tuff killcykel hittades och
lämnades till polisen, kanske
i början av sommaren. Jag
hittade den inom Ekerö tätort. Den var inte registrerad
och behöver repareras. Ring
0739-54 19 74 och beskriv
den.

  TACK




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

Stort tack till elever och
personal i Ekebyhovsskolan
för alla glada och trevliga år i
skolans kök och matsal och
för den ﬁna uppvaktningen
då jag gick i pension. Lotta

Stöd Skå IK
och du kan
bli miljonär
Skå IK har inlett ett samarbete med Svenska
Spel. Det innebär att du kan prenumerera på
Trisslotter samtidigt som du stödjer klubben
och har chansen att vinna upp till 50.000 kronor
per månad i upp till 25 år.

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.

Sune Fogde till minne
EKERÖ | Konstnären och
professor Sune Fogde har
avlidit vid 82 års ålder.
Hans närmaste är hustrun
Gärd.
Sune föddes i Säter. Vid nitton års ålder ﬂyttade han till
Stockholm för studier på
Konstfackskolan, 1947-52.
Efter utbildningen inleddes ett mångårigt samarbete
med Postens chefsarkitekt
Lars-Erik Lallerstedt. Mest
blev det färgsättningsuppdrag, men även dekormåleri och utsmyckningar. Vid
renoveringen av Centralposthuset i Stockholm, utförde han kompletterande
utsmyckning av hallens
sidopartier, samt skärmar i
blästrat glas.
Under 50- och 60-talet
deltog Sune ﬂitigt i samlingsutställningar.
Den
första separatutställningen
hade han 1958 på Lilla Galleriet, Stockholm.
Studieresor till Grekland
och Frankrike resulterade i
en stor utställning i Konstnärshuset,
Stockholm,
1965. Under 1970-talet blev
det uppmärksammade ut-

ställningar på Dalarnas
museum, Malmö och Borås
museum och Konstnärshuset. Han är representerad på
bland annat Moderna museet, Nationalmuseet och
Arkivmuseet, Lund.
Perioden 1960-80 utförde Sune femton offentliga utsmyckningar, främst
i Stockholmsområdet men
även på andra orter. Vid
Slussens
T-banestation
ﬁnns hans viktigaste verk,
”Opponer” i emalj och
puts, från 1966.
1971 återvände Sune till
Konstfack, som huvudlärare och senare 1983-86 som
prefekt och professor. Han
blev känd som en omtänksam och engagerad lärare.
Efter avslutad verksamhet,
beviljades Sune statlig inkomstgaranti.
Som vidsynt och kunnig
yrkesman, anlitades han
ofta som konstnärlig rådgivare, bland annat inom
Stockholms stad och Stockholms landsting.
Trots betydande insatser
på olika områden, förblev
han relativt okänd i det
svenska konstlivet. Den

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?

Ring

Ring

Jag behöver
någon att
prata datorer
med!
Ring

Binärdata AB

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

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

Skå IKs stora projekt framöver är en allaktivitetsanläggning som ska ligga i anslutning till Allhallen
vid Svanängens IP. Skå IK vill att bygdens alla
idrotter och föreningsliv ska kunna samlas i den
nya hallen. Vi kallar projektet för Allhallen II.

För att kunna utveckla vår klubb och driva projekt som Allhallen II behöver vi ekonomiskt stöd
och vi hoppas du tycker att en prenumeration
på Triss kan vara ditt bidrag att hjälpa till.

konstintresserade allmänheten kunde dock 1984,
möta Sune i Konstverkets
födelse, kortﬁlmserie för
TV av Bengt-Åke Kimbré.
Sune och Gärd bosatte sig
på Sandviksvägen, Ekerö,
2002. Sune visade sina verk
på Konstpausen 2007. Det
blev den enda utställningen
på Mälaröarna.
PÅ VÄGNAR AV MÅNGA
KONSTNÄRSKAMRATER
OCH VÄNNER,
INGVAR JÖRPELAND

Läs mer på www.skaik.se om Allhallen II och
hur du genom att prenumerera på trisslotter
kan stöjda vårt projekt.

Ditt spel blir
en vinst för
Skå IK!

34

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G+9:8:B7:G'%&%

AE Einarsson Byggnads AB
UTillbyggnad

Vattenrening

UOmbyggnad
UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se
Internationellt
meriterad senior
projektledare
tillgänglig för uppdrag
inom Ekerö kommun
Hör av er till
Hasse@Rumbline.se
eller på telefon
0702 - 46 22 93

Stort sortiment av

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

Valfritt presentkort
+ gratis teoripaket
= GOD & lärorik JUL!

Köp ett presentkort före jul (senast 23 dec
kl 18) och få en inslagen julklapp på köpet.
Innehåller: ett teorihäfte, ett vägmärkeshäfte samt två studiehäften med testa-digsjälv-material (värde 250 kr).

JULKLAPPSTIPS!
Ditt presentkort utfärdas på valfri summa
(dock lägst 250 kr) och är giltigt i fyra år
från inköpsdatum. Exempel på vad ditt
presentkort kan innehålla:
Körlektion 80 minuter – 500 kr (ord 860 kr)
Handledarkurs – 350 kr
Riskutbildning 1 – 500 kr
Körkortsboken – 350 kr
Teorikurs – 1200 kr
Datatester i teori på distans – 550 kr
Mopedkurs klass II – 1850 kr
EU-mopedkurs – 4800 kr (AM-behörighet)
Intensivkurs 1 vecka – 5500 kr

Stöldligor och förrädisk halka
Nedan följer merparten av de larm
och anmälningar som inkommit till
Södertörns brandförsvar och Ekerö
närpolis under de senaste två veckorna.
Ett stort antal traﬁkkontroller, både när
det gäller hastighet, alkoholintag och
bussﬁlskörning har också genomförts
under perioden.
15 NOVEMBER | En anmälan inkommer till Ekerö närpolis om att bland
annat ett drev har stulits från en båt på
Rastaholm.
 ;a[h dhfeb_i \h [jj bWhc ec Wjj [jj
barn fastnat med huvudet i en barstol i
Närlunda. Dock löser sig det hela utan
att polisen behöver rycka ut.
16 NOVEMBER | Ett gäng ungdomar
kastar sten mot bilar i Närlunda.
 Feb_i[d kj\h ^Wij_]^[jiaedjhebb f
Adelsö.
Ojj[hb_]Wh[[d^Wij_]^[jiaedjhebbkj\hi
i Troxhammar.

Polisen varnar för att det kan vara halt även där man tror att väglaget är bra. Infarten till Lindö
tunnel är ett sådant exempel.

19 NOVEMBER | Ett gäng ungdomar
kastar sten på bilar i Ekerö centrum.
 ;d X_b ah _ Z_a[j f Ekerö. Föraren
misstänks för grovt rattfylleri och får
följa med till huvudpolisstationen.

De ökade problem med bland annat vandaliseringar som gjorts av ungdomar
och som Mälaröarnas Nyheter skrev om i förra numret har fortsatt även under
den senaste tvåveckorsperioden. Flera stenkastningar mot bilar har ägt rum och
husägare har fått ägg kastade mot sina fasader.
– Vi fortsätter vår ökade närvaro ute bland ungdomarna och har även lyckats
få flera personer att anmäla vandaliseringar som tidigare inte har velat, berättar
Tommy Stiernerlantz, närpolischef.
Även kommunens förskolor får ofta påhälsning av ungdomar under kvällar och
nätter. Möbler vandaliseras och de lämnar många gånger tomburkar och skräp
efter sig.
– Det är inte särskilt roligt för barnen att behöva se det när de kommer till sin
förskola på morgonen. Man önskar att ungdomarna åtminstone kunde ta med
sig sitt skräp därifrån, säger Tommy Stiernerlantz.
Han vill även varna för faran med att ungdomar driver runt på gatorna i den,
för tiden på året ovanligt starka kylan. Många gånger är de alkoholpåverkade,
med försämrat omdöme och riskerar att somna på olämpliga ställen.

20 NOVEMBER | Ett försök till tillgrepp
av bil sker på Bollgränd, Gräsåker.
;dX[hkiWZkd]Zec\hfeb_ijhWdifehj
från Närlunda till Maria pol ungdomsmottagning.
21 NOVEMBER | Däck på fälg stjäls i Hilleshög.
22 NOVEMBER | Flera båtar i Svartsjö
utsätts för stöld av delar.
23 NOVEMBER | Södertörns brandförsvar får larm om ett nedfallet träd
som ligger över en väg på Ekerö. De
kapar trädet så att det lättare kan forslas bort.
;djhWÓaeboYaWia[h_Lindö tunnel. Ett
körfält blir avstängt i två timmar.
24 NOVEMBER | En personbil voltar
på Kaggeholmsvägen, Ekerö. Föraren
misstänks för rattfylleri.
26 NOVEMBER | Ett mindre uthus
brinner på Ekerö. Ägaren lyckas själv
släcka det mesta av branden. Södertörns
brandförsvar släcker det sista och kontrollerar med värmekamera att elden
inte spridit sig.
27 NOVEMBER | Feb_i[d\hbWhcecjl
lösa hundar i Skå.

Foto: Lo Bäcklinder

UNGDOMSPROBLEM FORTSÄTTER


TRAFIKEN FORTFARANDE PRIORITERAD

Ekerö närpolis fortsätter att prioritera trafikövervakning i sitt dagliga arbete.
– Vi kontrollerar bussfilerna i kommunen minst två eller tre gånger i veckan
och tar mellan fem och tio bilister som får böta 1 000 kronor varje gång, berättar
Tommy Stiernerlantz, närpolischef.
Ett antal halkolyckor under senaste tiden föranleder honom också att uppmana bilisterna att köra extra försiktigt, även där de tror att väglaget är bra.
– Många tror till exempel att de är säkra när de kör in i Lindö tunnel, men precis där tunneln börjar är det såphalt. Där har vi också haft flera olyckor under
senaste tiden, säger han.

STÖLDER AV BÅTAR OCH VERKTYG

Under senaste tiden har ett stort antal stölder skett av båtar, båttillbehör och
verktyg. Även däck och spännband har visat sig stöldbegärliga. Polisen misstänker att tjuvarna agerar i ligor och åker runt i skåpbilar där de lätt kan lyfta in
stöldgodset.
– De ser ofta ut som byggbilar och man kan tro att det är någon granne som
har hyrt in hantverkare, säger Tommy Stiernerlantz, närpolischef.

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
g
try g

'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



Bt A6Gy6GC6HCN=:I:G+9:8:B7:G'%&%

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 22370 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

Sälja tomten?
Hitta din mäklare
på sve nskfast.se

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 6 rok, 190 kvm, biarea 143 kvm

 Sjöutsikt  Stora härliga ytor  Ljust vardagsrum om hela 55 kvm  Murad öppen spis

SMS:A 22859 TILL 71122

SMS:A 23096 TILL 71122

PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 2 827 m² (friköpt). Stor fin trädgårdstomt. Bygärdesvägen 8.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

MUNSÖ SÖDERBY 4 rok, 85 kvm

EKERÖ CENTRUM 2 rok, 61 kvm

 Lantligt avskilt läge  Gammeldags charm 1924  Renoveringsbehov

 Balkong med kvällssol  Kanalglimt  Renoverat badrum  Hiss

PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 18 646 m² (friköpt). Draknäsvägen 41.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 4 673 kr/månad Tegelbruksvägen 9 D.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 22761 TILL 71122

Elizabeth Kumlin

EKERÖ NÄRLUNDA 4-5 rok, ca 113 kvm

 Lugnt barnvänligt läge  Återvändsgata  Nära till allt!  Plan lättskött tomt  Renoveringsbehov
PRIS 2 600 000 kr/bud. TOMT 400 kvm.(friköpt). Filippavägen 23.
EKERÖ Elizabeth Kumlin 0708-384141.

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