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Arrendet
på Lovö
ej klart
Mjölkbönderna Elisabeth och Tom Rydströms
arrende på Lovö prästgård sades av Stockholms
stift upp efter 25 år. Den 6 december hölls arrendeförhandlingar mellan parterna. | 4

TRÅNGT PÅ SANDUDDEN
Sandudden växer men inte skolan. Det finns ingen
matsal och ingen riktig gymnastiksal.| 10

’’

Ekerö kommun tillhör Storstockholm och vi
som innevånare kan inte sitta och peta ludd
i naveln och säga nej till allt! Vi växer med
50 - 75 000 nya invånare per år! Lyft blicken
lite och kom med konkreta förslag, Förbifart
Stockholm behövs och kommer att byggas
för en fungerande trafikmiljö.| 24 tyck

STARTDAGS FÖR FABRIKEN
Efter flera månaders intensiva renoveringar är kommunens nya samlingsplats för ungdomar redo att tas
i bruk. Under julhelgen kommer många olika provapå-aktiviteter att äga rum. | 6

SEASIDELÄGET
Anbudstiden har gått ut för upphandlingen av tjänsten att flytta Seaside. Något besked om när och hur
det ska ske finns ännu inte. | 12

ÅRET SOM GICK 2010

FULL FART I BACKEN
Ekebyhovsbacken får rekordtidig start i år. Innan skidsäsongen tagit fart passade snowraceråkare på att
nyttja backen. | SPORTEN 26

Foto: Ove Westerberg

Vi blickar bakåt och följer upp ett antal av årets
nyheter för att se vad som har hänt sedan senast.
Hur har det till exempel gått med renoveringen av
Hertigarnas stall, arbetsförmedlingens satsningar
och valfriheten inom äldreomsorgen? | 14 och 16

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.
Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det

Bygdens elleverantör i 9 decennier

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

Lyssna på vår radioreklam
på erb.se
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UTSTÄLLNINGAR


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!

Ekebyhovs slott
”Pictoriagruppen” ställer ut.
Ina Almegård, Gunilla Bade,
Linda Gustavsson-Nameth
och Linda Lysell – fyra
konstnärer visar sina bilder
tillsammans. 22 januari-6
februari, galleriet, Ekebyhovs slott.
Hantverksstallet
Julutställning, blandade
tekniker. Till och med 22
december. Torsdag-söndag
11-17, Galleriet, Hantverksstallet, Jungfrusund.
Prinsessutställning
Galleri Utkikens succéutställning för alla med
barnasinnet i behåll ”Det var
en gång en prinsessa och en
prins…”, har flyttat till Stenhamra. Till och med den 30
december. Utställningen
har samma öppettider som
biblioteket. Barnens Eget
Bibliotek i Stenhamra.

EVENEMANG

Julsagor
Julsagor läses för alla barn.
Från 3 år. 17 december kl
10-10.45, biblioteket Ekerö
C. 14 och 21 december kl
9.30-10.15, Barnens eget
bibliotek i Stenhamra.
Julkonsert
Kulturskolans äldre musikelever bjuder på stäm-

ningsfull julmusik. Fri entré.
14 december kl 19-21, Skå
kyrka.
Julsånger och psalmer
Kom och sjung julens sånger
och psalmer tillsammans
med ensemble ur Mämus
och Ulrika Skarby, mezzosopran. Helena Hansson
och Kerstin Baldwin. Präst:
Pernilla Hammarström. 19
december kl 16-17, Ekerö
kyrka.
Julensånger och psalmer
Sjung julens sånger och
psalmer tillsammans med
med kören Ad Mundi, Ulrika
Björkman, flöjt och Carina
Einarson, piano. 19 december kl 18-19, Adelsö hembygdsgård.
Julkonsert
Cyndee Peters, Ekerö gospel, piano: Daniel Stenbaek
dir: Hanna Ekstedt gästsolist: Malcolm Chambers
elbas: Magnus Ahlgren.
Biljetter: 200:-. 20 och 21
december kl 18-19.30 och
kl 20.30-21.45, Ekerö kyrka.
Förköp: Ekebyhovskyrkans
församlingsexpedition,
biblioteket, Ekerö C.
Julspel
Barn och ungdomar tillsammans med en psalmorkester, musikerna Helena Hansson och Kerstin Baldwin.
Präst: Ralph Sjöholm. 24
december kl 10-11, Ekerö
kyrka.

Gemensamt julfirande
Gemensam julmåltid, sång
ochdans kring granen. 50:-,
barn gratis. Anmälan. Julfirandet avslutas med julbön,
Lena Burman Holmgren,
Musik: Familjen Hansson
med gäst. 24 december kl
13-18, Ekebyhovskyrkan.
Julbön
24 december kl 17-18 –
Drottningholms slottskyrka:
Christer Kivi, sång: Beatrice
Alm. Ekerö kyrka: Staffan
Eklund, sång och musik:
Familjen Kaufeldt, Kerstin
Baldwin.
Julnattsmässa
24 december kl 23-00.15 –
Ekerö kyrka: Ralph Sjöholm,
Ekeröensemblen under
ledning av Kerstin Baldwin,
kl 23-00.15. Munsö kyrka:
Svän Fogelqvist, kören Ad
Mundi under ledning av
Carina Einarson. Ekebyhovskyrkan: Jonas Gräslund, Ekerö Gospel med
Daniel Stenbaek vid pianot.

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

FORTS PÅ SIDAN 30

Jubileumsfinal!
www.eviheat.se

10 år

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

Gäller vid köp av
kompletta glasögon
t.o.m 22 januari 2011.
Kan ej kombineras
med andra erbjudanden eller rabatter.

Vi ﬁrar 10 år med
synundersökning
för 10 kr!!!

Hos oss får
alla råd att se!

(Ord.pris 290:- ). Gäller t.o.m. 31/12 -10
och kan ej kombineras med andra erbjudanden!
Medtages recept debiteras full synundersökning

Med kvalitetsglas från

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

Kaffet är
alltid på!

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 Sandudden

B Ekerö Sandudden
Fast pris 5 095 000:6 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 170 kvm
Tomt 1 066 kvm Sluttningstomt
Byggt 2010
Adress: Fantans väg 30
Visas sön 12/12 13.45-14.15
Sms:a: FB 1071-2362 till 72456
för beskrivning

Fast pris 4 750 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 125 kvm
Tomt 1 000 kvm Sluttningstomt
Byggs 2011
Adress: Åsbranten 4
Visas sön 12/12 14.15-14.45
Sms:a: FB 1071-2209 till 72456
för beskrivning

2 hus kvar! På bästa tänkbara
sydsluttning erbjuder C4 Hus 11
st ljusa moderna villor på tomter
med äganderätt. Här kommer
du snart att finna ståtliga hus
med milsvid utsikt över Mälarlandskapet och en specialanlagd vik, nära bad och
båtklubbar.Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2362.

Två unika enplanshus från
Anebyhus kvar! Här bor man
bekvämt på 125 väldisponerade kvm med 4 sovrum och
härliga sällskapsutrymmen.
Högt fritt läge med utsikt över
Mälaren och den nyanlagda
viken. Fast pris! Underbart hus!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2209.

B Ekerö Sandudden

B Färingsö Degerby
Fast pris 4 490 000:5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 153 kvm
Tomt 1 000 kvm Trädgårdstomt
Byggs 2011
Adress: Sanduddsvägen 26
Visas sön 12/12 13.00-13.45
Sms:a: FB 1071-2502 till 72456
för beskrivning
Sista huset! Ljus öppen planlösning och fyra bra sovrum.
Några meter från tomten når
man lekplats samt stranden vid
badviken! Mälaren ses glittra
mellan träden några hundra
meter bort. Mer barnvänligt
område får ni leta efter!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2502.

Swedbank och Fastighetsbyrån Ekerö
önskar God Jul och ett Gott Nytt År!

Hoppas du får en riktigt skön ledighet.
Vill du ﬁra jul någon annanstans nästa år så hör av dig.
Vi har ett stort paket med tjänster som hjälper dig när det blir dags.

Utgångspris 900 000:Tomt 2 022 kvm Naturtomt
Lisselbyvägen - Degerby
Åk gärna förbi själva och titta!
Sms:a: FB 1071-2545 till 72456
för beskrivning
Lätt sluttande och södervänd
tomt med möjlighet att bygga
ett bostadshus med skogsbryn
bakom och härlig trädgårdstomt framför. Huset kommer ha
utsikt över en fin plommonodling samt vidsträckt vy i sydväst
över ängarna! Förhandsbesked
på bygglov finns, måste dock
förnyas. Nära busshållplats, ca
30 m. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2545.
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Inget beslut för Lovös mjölkbönder
LOVÖ | Den 6 december
träffades Stockholms stifts
arrendenämnd, mjölkbönderna Elisabeth och
Tom Rydström samt deras
juridiska ombud för att
förhandla om prästgårdsarrendet på Lovö. Läget
efter förhandlingen är ännu
ovisst och beslut meddelas
3 januari.
Då paret Rydström ville göra
ett generationsskifte och
överlåta arrendet till dottern
Elin Rydström, blev svaret
att kyrkan tänkt låta arrendet
upphöra. Stockholms stifts
egendomsnämnd sa därför
upp arrendet av gården för
avﬂyttning den 14 mars 2010.
Det som angavs som skäl till
uppsägningen var att marken
behövdes dels för stordriftsrationalisering, dels för andra
ändamål än jordbruk.
Arrendenämndens advokat Nils Larsson framförde
under förhandlingen att kyrkan inte vill investera i en liten gård. Den kostar kyrkan
85 000 kronor om året i bara
räntor och ger inte tillräckligt med avkastning för att
bära sig. Han pratade om en
strukturrationalisering med
idén om en sammanslagning
av gårdarna Norrby, Edeby
och Berga. Dessa gårdar tillhör Statens fastighetsverk
och inte kyrkan.

– Fastighetsverket ropar efter
mark, sa Nils Larsson.
Mälaröarnas Nyheter kontaktade Peter Sandberg på
Statens fastighetsverk för att
höra hur det ligger till.
– Vi ropar inte efter mera
mark. Däremot har de frågat
oss om vi skulle kunna vara
intresserade av det. Men det
ﬁnns ingenting bestämt eller diskuterat, svarar Peter
Sandberg.

till kyrkan att arrendera ytterligare mark. Sedan har vi
en generell beskrivning från
Per Sandqvist sida om hur
det eventuellt går framåt
inom lantbruket. Samtidigt
säger Per Sandqvist att storstadsnära verksamheter har
avsevärt mycket ﬂer möjligheter att klara av mindre
jordbruk än vad de har ute i
landet, sa Mikael Fligman.

Arrendenämnden

hörde
också Per Sandqvist som är
ekonomiagronom och har
arbetat som rådgivare på gårdar i landet. Han sa att det
pågår en intensiv strukturell
omvandling i hela landet av
lantbruken och att det inte är
realistiskt ur ett ekonomiskt
perspektiv att driva gården
vidare på det vis som görs
idag. Han tyckte att gården är
ﬁn men att den i det närmaste är museal med den produktionsteknik som gården
har som är från 70- 80-talet.
Elisabeth Rydström hördes också. Hon berättade om
alla de åtgärder de vidtagit på
gården.
– När vi kom hit var gården
egentligen bara ett skal. Allt
var i mycket dåligt skick, berättade Elisabeth Rydström.
Familjen Rydström har
förutom sin mjölkproduktion
miniorverksamheten

Stora skaror med skolbarn brukar fylla Lovö prästgårds lantbruk för
att lära sig mer om hur mjölk och mjölkprodukter kommer till. Den 6
december var det öde på gården då förhandlingar hölls om familjen
Rydströms arrende.
Foto: Ewa Linnros

med skolbarn som kommer
till gården, kurser och olika
studiebesök. Elisabeth Rydström påtalade att deras dotter Elin Rydström har många
idéer till inkomstmöjligheter.
– Stadsnära gårdar har ﬂer
möjligheter att hitta sådana
utvägar men det går inte att
blunda för den industrialiserade verkligheten, fortsatte
Per Sandqvist.
Gården försörjer idag Eli-

sabeth och Tom Rydström,
dottern Elin Rydström och
hennes make Karel Leesment. Elisabeth Rydström
arbetar även som veterinär.

Paret Rydström går snart i
pension, men konsekvenserna för en uppsägning av
arrendet skulle innebära att
de blev hem- och arbetslösa.
Rydströms advokat Mikael

Fligman hävdade att man
från arrendenämnden endast
kom med påståenden utan
att föra någon form av bevisning.
– Det enda vi sitter med är
påståenden från jordägarens
sida. Man spekulerar bara,
men det ﬁnns inga konkreta
planer på att Statens fastighetsverk vill förvärva fastigheten. Det ﬁnns inga andra
som har uttryckt sitt intresse

Vid en eventuell uppsägning
av arrendet yrkade han på
uppskov för arrendatorerna
som ska vara längre än de tre
år som medges. Han sa också
att makarna Rydström är berättigade till ett skadestånd
på minst ett års arrende, men
menade att skadan i detta
fall skulle för makarna Rydström bli avsevärt mycket
mer än ett ettårigt arrende.
– Ser vi till de investeringar
de gjort, driftskostnader och
avveckling av verksamheten
och korna med mera, ska i
så fall en ersättning utgå till
dem på tre års arrende, menade Mikael Fligman.
Elisabeth och Tom Ryd-

ström kom till Lovö prästgård som arrendatorer 1984
och driver sedan 1987 gården
ekologiskt som mjölkgård.
De tar också emot elever
från Stockholms skolor trefyra dagar i veckan för att lära

dem vad ekologiskt jordbruk
innebär och hur mjölk och
mjölkprodukter kommer till.
6000 skolbarnbarn besöker
gården per år.
Egendomsnämnden avsattes årsskiftet 2009/2010 och
ersattes med ett egendomsutskott under stiftstyrelsen,
som behandlar ärendet som
sedan förs till beslut i stiftsstyrelsen.

”Det enda vi
sitter med är
påståenden från
jordägarens sida.”

Den 26 april skulle Stockholms stifts arrendenämnd
göra en besiktning av gården
och därefter skulle frågan om
uppsägning eller fortsatt arrende avgöras. Beslutet blev
dock hängande i luften eftersom arrendenämnden inte
var fulltalig. Ett nytt möte
utlystes till den 3 september
men även detta blev inställt.
Nästa datum blev den 6 december och beslut i ärendet
kommer att lämnas 3 januari.

EWA LINNROS

Färingsö församling 13 december - 23 januari

Gudstjänster under jul
och nyår i Färingsö församling
Söndag 19 december
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Söndagsgudstjänst
Fjärde söndagen i advent
Vi sjunger julens psalmer
Lars Brattgård
Alla-kan-sjunga-kören
Solist Johan Kyllmar, cello

Annandag jul 26/12
Färentuna kyrka kl 15.00
Gudstjänst med Staffansritt
Kiki Svee

Julafton 24/12
Sånga kyrka kl 11.00
Samling kring krubban
Lars Brattgård

Nyårsdagen 1/1 2011
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Kiki Svee och solosång

Skå kyrka kl 13.00
Julbön
Lars Brattgård
Solosång
Solist Johan Kyllmar, cello

Söndagen efter nyår 2/1
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Kiki Svee

Sånga kyrka kl 23.30
Midnattsmässa
Kiki Svee
Juldagen 25/12
Färentuna kyrka kl 07.00
Julotta
Lars Brattgård
Färingsö Kyrkokör
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Lars Brattgård

Nyårsafton 31/12
Skå kyrka kl 17.00
Nyårsbön
Kiki Svee och solosång

Trettondedag jul 6/1
Färentuna kyrka kl 15.00
Musikgudstjänst
Lars Brattgård
Färingsö Kyrkokör
Söndag 9 januari
Stenhamra församlingsgård
Herman Palmsalen kl 15.00
Gudstjänst med små & stora
Första söndagen efter trettondedagen
Lars Brattgård
Färingsö Barnkör
Julgransplundring efteråt

Torsdag 13 januari
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Kiki Svee
Söndag 16 januari
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Andra söndagen efter trettondedagen
Kiki Svee
Torsdag 20 januari
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Ellen Jakobsson
Söndag 23 januari
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Mottagande av komminister
Ellen Jakobsson
Tredje söndagen efter trettondedagen
Kyrkkaffe i Klockargården efteråt
Lars Brattgård

Konsert 19/12 kl 16.00
Skå kyrka
Mälaröarnas kammarkör sjunger
B. Brittens A Ceremony of Carols med
kör, solosopran, piano och harpa.

Retreat
En stilla dag med livets pärlor
22 januari kl 9-15 i Färentuna församlingshem
Under en dag får du vägledning i bön, avspänning och meditation och en fördjupad relation till
livets pärlor, frälsarkransen.
Anmälan senast 14 januari till:
070-571 94 34, kiki.svee@svenskakyrkan.se
Max 15 deltagare...först till kvarn.
Avgift: 100 kronor.

Församlingsexpedition
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
Växeln är stängd: julafton, nyårsafton
och trettondedag jul.
www.svenskakyrkan.se/faringso

Tappström

Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90
Öppettider i jul: Julafton 8–15, juldagen 10–20, annandag jul 10–20
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Hos oss hittar du allt du kan önska
g
ditt julbord. I vår manuella avdelnin
handlar du dina favoriter i lösvikt.

/kg
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Årets sortiment av jul
sskinka
är toppat med Vildsvin
a.
från Sörmlandsskogarn

et Tappström
/Juliga Hälsningar ICA Supermark
julgran hos oss.)
(Stöd Ekerö IK genom att köpa din

Vildsvinskinka
Devilda. Ursprung Sverige.
Rimmad.

Fruktklipp!
Bananer
Chiquita.
Klass extra.
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/kg

Manuella
Cheddarost

Manuella
Pastejtårta

Falbygden. Lagrad.

Pastejköket.
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Manuella
Prinskorv
Havor gårdsgris, gotland. Ursprung Sverige.
En mycket smakrik prinskorv av yppersta kvalitet.
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/kg

Veckans
självscanningsvara
Blockchoklad
Ljus/mörk. 200 g.
Jfr pris 25:00/kg.
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En tjänst för dig med ICA Kort. Anmäl dig i förbutiken.

ICA Butiksreklam

Priserna gäller vecka 50 t o m söndag 19/12 -10 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Rusta för Dags för produktionsstart
vintern i ungdomarnas nya fabrik
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

TAPPSTRÖM | Efter ett
par månaders hamrande,
målande och kånkande med
prylar och möbler börjar
nu kommunens nya samlingsplats för ungdomar
mellan femton och nitton
år, Fabriken, bli redo för att
dra igång på allvar. Redan
under julledigheten hålls
en mängd spännande workshops.
Det går knappast att känna
igen lokalerna som för bara
ett par månader sedan var
slitna och grå. Alla rester efter
tidigare verksamhet är som
bortblåsta och nu är väggar
och tak antingen svarta eller
mustigt röda.
Golvet är förstärkt med
stålbalkar för att klara upp
till ett hundratal dansande
tonåringar. Det blivande kaféet är möblerat med väl insuttna soffor som skänkts av
generösa öbor och både där
och i rummet bredvid tronar
nybyggda scener i svart, fullt
utrustade med ljud- och ljusanläggningar.
– Jag tror inte att mälaröborna vet hur galet stolta de ska
vara över sina ungdomar. De
har jobbat otroligt hårt med att
ﬁxa allt och nu är vi i stort sett

klara så att vi kan öppna upp
för våra verksamheter, berättar
Fredrik Landström, deltidsanställd verksamhetsutvecklare
på Fabriken.
Han har nyligen ﬂyttat till

Ekerö från Skellefteå för att
lättare kunna satsa på sin
egen musikkarriär och av en
händelse såg han annonsen
om att de sökte personal på
Fabriken.

”Jag tror inte att
mälaröborna vet
hur galet stolta
de ska vara över
sina ungdomar”

Jobbet liknar det arbete som
han har haft för Studiefrämjandet i Skellefteå under de
senaste tre åren, så han är väl
rustad och mycket entusiastisk över att få vara med och
bygga upp verksamheten
från grunden tillsammans
med kommunens ungdomar.
– Hade den här typen av
ställe funnits när jag själv var
yngre hade mitt liv sett bra

Drottningholm
ett kungligt slott och ett världsarv

mycket enklare ut, fortsätter
han.
Nu står lokalen redo för
att under julhelgen bli arena för mängder av ungdomar som vill prova på de
verksamheter som erbjuds.
Endast deltagarnas fantasi
sätter gränser för vilken typ
av kreativa aktiviteter som
kan rymmas inom Fabrikens väggar. Inför julhelgen planeras bland annat
låtskrivarverkstad,
självförsvarskurser,
musikvideoproduktion, prova-påtillfällen i stand up comedy
och dansklasser i till exempel hopping och dancehall.
Lokalerna är välutrustade
och både anställda och kursledare har gedigen erfarenhet
och kunskaper på sina respektive områden. För att inte
tala om ett brinnande engagemang. Dessutom kommer de ungdomar som söker
sig till Fabriken att kunna få
hjälp med att söka stipendier
och bidrag för att själva utveckla sina idéer.
– Nu vill vi att Fabriken ska
bli ett självklart val för kommunens ungdomar. Alla är
välkomna och man behöver
inga förkunskaper över hu-

Fredrik Landström är ivrig över
att komma igång med verksamheten.
Foto: Lo Bäcklinder

vudtaget. Nu är det upp till
oss alla att se till att bygga upp
det här stället till ett kreativt
forum, poängterar Fredrik
Landström.
Och med tanke på den tillströmning som det varit hittills på ungdomar som vill
vara med och ﬁxa lokalerna,
så lutar det åt att snart kommer hela huset att gunga och
det kommer att strömma
musik från Fabrikens lokaler
på Tegelbruksvägen.

Slottsboden
Drottningholm

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...

Välkommen till en spännande julgransplundring på Drottningholms Slott!
Drottning Lovisa Ulrikas hovdamer tar er
med på en slottsvandring i paradvåningarna.
Saft och bulle serveras. Julen dansas ut och
Jultomten delar ut godispåsar!
Julgransplundring 15–16/1, kl. 11, 13 och 15

Unika produkter med
anknytning till föremål i
de Kungliga samlingarna
och souvenirer från
Världsarvet Drottningholm.

Obs! Förköp av biljetter! Förboka per tel 08-
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402 62 00 eller köp direkt i Slottsboden. Pris
barn: 100 kr inkl. slottsvisning, saft och bulle,
godispåse med present. Vuxna: 80 kr inkl.
slottsvisning, kaffe och kaka.
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Lör–sön: kl. 11–16
Stängt 25/12, 1/1
www.kungahuset.se

Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster
Tisdag 14/12
19.00 Klockargården, Lovö
JULSÅNGER OCH LUSSEKATT
Vi sjunger julens sånger med Leif Asp
med musiker, kaffe och lussekatt

Onsdag 15/12
19.00 Ekebyhovskyrkan
MÄSSA, Svän Fogelqvist

Torsdag 16/12
13.30 Munsö församlingsgård
ÖPPET HUS - JULGRÖT
Björn Ahlund med vänner

Söndag 19/12
10.00 Ekebyhovskyrkan
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST, Jonas
Gräslund, Klara röster

11.00 Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA, Pernilla Hammarström
sång: Ellinor Hammarsten

16.00 Ekerö kyrka
SJUNG JULENS SÅNGER & PSALMER
med Ulrika Skarby och MÄMUS
Helena Hansson, Kerstin Baldwin

11.00 Lovö kyrka
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,
Christer Kivi

18.00 Adelsö Hembygdsgård
MUSIKGGUDSTJÄNST– JULENS
SÅNGER OCH PSALMER, Jonas Gräslund, Ad Mundi, Ulrika Björkman, ﬂöjt,
Carina Einarson

nr 20 2010

KYRKSIDAN

Juletid – fyllda kyrkor, glädje och förväntan
När många andra börjar att
dra ner inför julhelgen, så
växlar vi i kyrkan upp: Det är
mycket – men det är roligt.
Våra kyrkor fylls redan under advent med julkrubbevisningar, julvandringar och julspel och under
Drottningholms julmarknad fylldes slottskyrkan hela åtta gånger
vid ¿na arrangemang
De senaste åren har vi erfarit att
allt Àera kommer till julens gudstjänster, vilket lett till att vi ökat
antal tillfällen 1yhet för i år är att vi
erbjuder både julspel och julkrubbegudstjänst samt julnattsmässa på
julafton i (kerö kyrka i år
-ag är också tacksam för det ¿na
arbetet man gör i Adelsö-Munsö
församling, där Adelsö hembygdsgård får tjäna som gudstjänstlokal
under det pågående, så viktiga, renoveringsarbetet av Adelsö kyrka
Välkommen till julens gudstjänster i våra församlingar!
Med önskan om en god och
fridful jul!
Staffan Eklund, kyrkoherde

”JUL FÖR ALLA”
Fira julaftons eftermiddag tillsammans med andra.
Ung eller gammal, singel eller hel familj –
alla är lika välkomna till

EKEBYHOVSKYRKAN
JULAFTON KL 14.00 -17.30
Vi äter en julmåltid tillsammans, sjunger julens
sånger och de som vill dansar kring granen.
Kanske tomten kommer ...
Kl 17.00 avslutar vi med julbön i kyrkan
tillsammans med Lena Burman Holmgren.
Familjen Hansson med gäst svarar för musiken.
Kostnad: 50 kr/person, barn gratis
Vill du bidra med en maträtt? Julklappar?
Förfrågningar och anmälan senast 17/12
till Lena Burman Holmgren
08-560 387 21 eller 0705-60 14 45

Mån- & tisdag 20-21/12
18.30 och 20.30 Ekerö kyrka
JULKONSERT, Cyndee Peters, Ekerö
Gospel, UTSÅLT

Onsdag 22/12
19.00 Ekebyhovskyrkan
MÄSSA, Jonas Gräslund

Jul- och Nyårshelgen Kyrkorna tillsammans
Julafton 24/12

Annandag jul 26/12

10.00 Ekerö kyrka

10.00 sammanlyst till Ekebyhovskyrkan

Jul- och Nyårshelgen ¼
3/1 och Trettondedag jul ¼¼

JULSPEL, Ralph Sjöholm, Barn och ungdomar, psalmorkester, Helena Hansson,
Marie Björnvad, Kerstin Baldwin

Söndag 9/1

11.00 Adelsö Hembygdsgård

10.00 Ekebyhovskyrkan

SAMLING VID KRUBBAN
Svän Fogelqvist

EKEBYHOVSMÄSSA, Pernilla Hammarström – ingen gudstjänst i Ekerö kyrka

11.00 Lovö kyrka

11.00 Lovö kyrka

SAMLING VID KRUBBAN, Elin Rundh Dapo

HÖGMÄSSA, Elin Rundh Dapo

11.30 Ekerö kyrka

18.00 Adelsö Hembygdsgård
MÄSSA I TAIZÉTON, Svän Fogelqvist

SAMLING VID KRUBBAN, Ralph Sjöholm,
Musik: Helena Hansson, Kerstin Baldwin

Onsdag 12/1

14-17.30 Ekebyhovskyrkan

Söndag 16/1

JUL FÖR ALLA Anmälan Lena Burman
Holmgren, 0705-60 14 45
17.00 Julbön, Lena Burman HolmgrenMusik: Familjen Hansson med gäst

10.00 Ekebyhovskyrkan
FAMILJEMÄSSA, Jonas Gräslund, Marie Björnvad, JULGRANSPLUNDRING

11.00 Ekerö kyrka

JULBÖN, Staffan Eklund, Musik: Familjen
Kaufeldt, Kerstin Baldwin

19.00 Ekebyhovskyrkan
MÄSSA, Elin Rundh Dapo

HÖGMÄSSA, Mårten Mårtensson,
sång: Lennart Lundblad

11.00 Lovö kyrka
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,
Christer Kivi

Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
18/12 Inför jul
15/1 Ett nytt år – hopp och
förväntningar
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar

17.00 Ekerö kyrka
NYÅRSBÖN, Pernilla Hammarström,
sång: Ruth Segerberg

17.00 Lovö kyrka
NYÅRSBÖN, Christer Kivi,
sång: Teresia Frödinger

17.00 Munsö kyrka

Nyårsdagen 1/1

19.00 Mälarökyrkan

11.00 sammanlyst till Ekerö kyrka

17.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA, Pernilla Hammarström,
ﬂöjt: Kristina Kaufeldt

23.00 Ekebyhovskyrkan
JULNATTSMÄSSA, Jonas Gräslund, Ekerö
Gospel, Daniel Stenbaek, piano

23.00 Ekerö kyrka

Söndagen 2/1
11.00 sammanlyst till Adelsö
Hembygdsgård
HÖGMÄSSA, Svän Fogelqvist

Onsdag 5/11
19.00 Ekebyhovskyrkan

Trettondag jul 6/1

Juldagen 25 dec

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm

7.00 Adelsö Hembygdsgård

16.00 Lovö kyrka

JULOTTA, Svän Fogelqvist
sång: Rebecka Kaplan Sturk

7.00 Ekerö kyrka
JULOTTA, Ralph Sjöholm, Ekerö kyrkokör,
dir: Kerstin Baldwin

7.00 Lovö kyrka
JULOTTA. Christer Kivi, sång: Teresia
Frödinger, orgel: Bengt Tribukait
JULDAGSGUDSTJÄNST, Staffan Eklund,
Elin Rundh Dapo, Lovö kyrkas kör
dir: Leif Asp, orgel: Bengt Tribukait

”ATT LÅTA SJÄLEN GÅ I MORGONROCK OCH TOFFLOR”
En kväll om att vila och växa.
Tomas Sjödin är författare, pastor och pappa till tre pojkar. Två söner avled, till följd av
en fortskridande hjärnsjukdom, 14 och 15 år gamla. Två gånger har han varit sommarpratare och hösten 2010 medverkade han i tv-programmet sommarpratarna.

Söndag 23/1
11.00 Mälarökyrkan, sammanlyst, EKUMENISK GUDSTJÄNST
Gemensam gudstjänst med medverkande från Mälarökyrkan, Katolska Stiftsgården
Marielund, Frälsningsarmén, Kurön, Adelsö-Munsö, Ekerö, Färingsö och Lovö församlingar. Staffan Eklund predikar, Ekerö gospel med Daniel Stenbaek vid pianot sjunger.

MÄSSA, Jonas Gräslund

MIDNATTSMÄSSA, Svän Fogelqvist,
Ad Mundi, dir: Carina Einarson

11.00 Drottningholms slottskyrka
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud

Nyårsafton 31/12

JULBÖN Christer Kivi, sång: Beatrice Alm

23.00 Munsö kyrka

23/1 ¼¼¼

MÄSSA, Pernilla Hammarström

17.00 Drottningholms slottskyrka

Onsdag 19/1
MÄSSA, Staffan Eklund

19.00 Ekebyhovskyrkan

Torsdag 20/1

HÖGMÄSSA, Pernilla Hammarström

19.00 Ekebyhovskyrkan

Onsdag 29/12

NYÅRSBÖN, Svän Fogelqvist
sång: ”Tre musikdirektörer”

JULNATTSMÄSSA, Ralph Sjöholm,
Ekeröensemblen, dir: Kerstin Baldwin

11.00 Munsö kyrka

EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund

11.00 Ekerö kyrka

A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND
CAROLS, Lovö kyrkas kör, orgel: Martin
Blomquist, dir: Leif Asp, präst: Christer Kivi

16.00 Munsö församlingsgård
GUDSTJÄNST, Svän Fogelqvist,
KYRKKAFFE MED SYFÖRENINGENS
FÖRSÄLJNING

sÿ
sÿ
sÿ
sÿ

18/12 sista lördagen vi har öppet före jul – halva priset på alla julsaker
butiken stängd juldagen och nyårsdagen
ingen inlämning v 51 och 52 samt 6/1
vi öppnar butiken igen den 8/1 klockan 10.00, VÄLKOMNA!

TACK alla Ekeröbor för er generositet och värme under våra första månader, vi ser
fram emot ett nytt givande år tillsammans med er och önskar en välsignad jul till alla
våra fantastiska volontärer, alla kunder och givare.

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 Närlunda

Ekerö Gräsåker

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

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

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

t
t
t

Filippavägen 6
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

t
t
t

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

Ekerö Träkvista

Färingsö Stenhamra

1-plans atriumhus med insynsskyddad trädgård och stort altandäck i sydost. 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.

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

t Boarea:
kvm
*Boarea:
11111kvm
t Utgångspris: 2 700 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
239kvm
kvmatriumgÃ¥rd
atriumgård
*Tomt:
239

t
t
t

Bandygränd 1
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
110kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
110
7070
kvm
t Utgångspris: 3 450 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
443kvm
kvm
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
1 1443
natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt

t
t
t

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

3:a Ekerö Ekudden

2:a Ekerö Centrum

Centralt och med bra västerläge. Omtyckt 2-plans bostadsrättsradhus med bra solläge. Ljust kök med matplats, vardagsrum (delbart) med utgång till uteplats med eftermiddags-/kvällssol, två stora sovrum och två
våtrum. Två stenlagda uteplatser. Nära gångavstånd till Ekerö C och busshållplats med bra bussförbindelser
till Brommaplan.

Välplanerad och ljus lägenhet högst upp i två våningshus. 2 rum och kök med ett litet förrådsrum som
eventuellt kan användas som arbetsrum (fönster finns). Balkong med österläge, vetter mot fin innergård.
Viss kanalutsikt från sovrums- och köksfönster. Endast ett par minuters gångväg till Ekerö Centrum, bussar,
daghem, skolor, fina naturområden m.m.

t Boarea:
kvm
*Boarea:
9191kvm
t Utgångspris: 1 450 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Avgift:
160krkrinkl
inkl
värme,vatten,
vatten,sopor
soporoch
ochkabel*Avgift:
6 6160
vÃ¤rme,
tv kabel-tv

t
t
t

Ekuddsvägen 28C
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
kvm
*Boarea:
6161kvm
t Utgångspris: 895 000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Avgift:
481krkrinkl
inkl
värme,vatten
vattenoch
ochkabel-tv
kabel-tv
*Avgift:
5 5481
vÃ¤rme,

t
t
t

Pråmvägen 6 B
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarrringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs

Färingsö Vendeludd

Plan fin trädgårdstomt i natursköna Älvnäs. Här kan du och din familj bygga ert 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.

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

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

t
t
t

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

t Utgångspris: 1 095 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Tomt:
040kvm
kvm
natur/skogstomt
*Tomt:
2 2040
natur/skogstomt

t
t
t

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

Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)
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www.maklarringen.se
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Sandudden växer men inte skolan
SANDUDDEN | Sanduddens
skola byggdes 2000.
Liksom själva området har
också skolans elevantal
vuxit och nu börjar ”kostymen” bli något trång.
Skolan saknar matsal och
istället för gymnastiksal
finns endast ett rörelserum
för de 196 elever som går
där idag.

och klockan tolv. Dessutom
ska det ﬁnnas rastvärdar utomhus under den tiden. Då
det är en stor skolgård räcker
det inte att skicka ut en person.
När det gäller idrottslektionerna krävs också mycket
planering. Skolan har ingen
gymnastiksal utan istället ett
rörelserum.

Sanduddens skola är en F-5skola. Den är uppbyggd i olika moduler. Varje modul har
ett eget kök, två klassrum,
två entréer, två arbetsrum
och ett grupprum.
I höstas tog skolan in två
förskoleklasser vilket gjorde
att man inte ﬁck plats längre.
En paviljong placerades intill
skolan där årskurs fem nu huserar.
Ett tillagningskök ﬁnns
men däremot ingen matsal.
Maten rullas ut i kantiner till
de olika modulerna av skolans pedagogiska personal.
Barnen hjälper till att hämta
kantinvagnarna.
– Det kostar på ganska
mycket för personalen eftersom man ska göra mycket
under lunchpassen och den
pedagogiska tiden minskar
i och med det, berättar Marielle Bylund som är rektor på
skolan.
Väl framme i modulernas
kök ska maten sättas i en

Rummet har en total area på
På Sanduddens skola krävs mycket planering då klasserna måste delas upp i mindre grupper eftersom rörelserummet är för litet för helklasser. Skolan har inte heller någon matsal och maten serveras av pedagogiska
personalen i mindre kök.
Foto: Ewa Linnros

vagn med värmebad och borden dukas. Efter måltiden ska
det plockas undan och diskmaskin sättas igång.
– Vi har två anställda i mottagningsköket dit halvfabricerad mat kommer. De tilllagar maten klar. De hinner
plocka i ordning efter sista
matpasset men dessförinnan
måste övrig personal se till
att det är i ordning för nästa
grupp, säger Marielle Bylund.
Hon säger dock att det på
ett sätt är positivt med att
man äter i mindre grupper,
men att det tar alldeles för
mycket tid från pedagogerna.
Det är ett ständigt pusslande för att få det att gå ihop.
När femmorna ﬂyttades
ut i paviljongen blev man
tvungen att ﬁnna en lösning

för deras lunch. Att köra ut
vagnarna över gården skulle
ha inneburit ett merjobb. För
att lösa detta delar femmorna
upp sig i tre grupper varav
två går och äter med varsin
etta och en grupp äter med
fyrorna.
Hur tänkte man då från början när skolan byggdes?
– Eftersom jag inte jobbade i kommunen när skolan
byggdes vet jag inte riktigt.
Jag har däremot förstått att
man i projektgruppen var
tillräckligt överens för att
gå vidare med en skola utan
matsal. Det är inte exceptionellt, men aningen ovanligt,
och fungerar väl på många
mindre skolor, säger Mikael
Caiman Larsson, chef för för-

skola och skola i Ekerö kommun.
Marielle Bylund ser också de
positiva sidorna med att de är
en liten skola där alla känner
alla och hjälps åt. Däremot
växer skolan ständigt i takt
med områdets exploatering.
– Det är en fördel med den
här lilla skolan. Personalen
blir väldigt ﬂexibel. Vi har
mycket bra pedagoger som
alltid ﬁnner lösningar. En
stor eloge till dem. Det är aldrig något gnäll. Däremot kan
jag tycka att vi betalar lika
mycket som alla andra skolor,
men vi får inte riktigt samma
sak, säger Marielle Bylund.
Utöver mathanteringen ska
personalen ha ut sina raster
timmen mellan klockan elva

cirka 125 kvadratmeter. Lärarnas riksförbund och Svenska
idrottslärarföreningen
har
skrivit rekommendationer
gällande storleken på idrottssalar i Sveriges skolor.
Där eftersträvas i F-5-skolor en yta på minst 432 kvadratmeter. I rekommendationerna nämns också att
idrottssalar med mindre än
8-10 kvadratmeter per elev
innebär en stor olycksfallsrisk.
En klass på exempelvis 23
elever innebär i praktiken
att varje elev ges ett genomsnittligt utrymme på cirka 5
kvadratmeter på Sanduddens
skola.
– När vi har större grupper
får vi ha halvklasser och i vissa fall tre grupper. Speciellt
när de kommer upp i fyran,
femman och börjar ta plats.
Det gör att det kostar idrottslärartid. Idrottslärarens tjänst
måste helt enkelt utökas för

att få ihop det, berättar Marielle Bylund.
Hon vill ändå poängtera att

de har en fantastiskt ﬁn skola
som är ny och fräsch.
– Den prioriteras antagligen
inte just nu. Det kan jag förstå då det ﬁnns andra skolor
som har akut renoveringsbehov. Men jag tycker ändå
att man måste titta på det här
också, säger Marielle Bylund.
Sandudden växer i rask takt
och elevantalet på Sanduddens skola lär öka i takt med
detta.
– Vi är medvetna om att
skolan behöver expandera
och vi har för avsikt att tillgodose de behov som ﬁnns
i Sandudden. Utan att jag
kan presentera en lösning
idag kommer vi att titta på
hur vi kan tillgodose både
behov och lagstiftning när
det handlar om biytor såsom
matsituationen och de krav
som ﬁnns gällande idrottsämnet, säger Mikael Caiman
Larsson och fortsätter:
– Det ﬁnns inga beslut
men det ﬁnns ett aktivt arbete i kommunen. Det är ett
långsiktigt arbete där man ser
på helhetsbehovet i centrala
Ekerö. Sandudden ﬁnns med
som en viktig och central
pusselbit här.
EWA LINNROS

BLIXTEN & CO OCH BERNS SALONGER PRESENTERAR

LJUST &
FRASCHT

Kropps Harmonie
Analyn Grahn
Friskvårdsmassör och
auktoriserad Hud & Spa terapeut

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

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.SKANDIAMAKLARNA.SE

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

www.husmanhagberg.se

Färingsö Bredlöt
Stilfull villa i naturskönt barnvänligt läge, lugnt och harmoniskt boende på vackra Färingsö. 156 + 20 kvm med fina
sällskapsytor, öppen planlösning som ger härlig rymd samt 5 bra sovrum. Byggår 2003 med låga driftskostnader. Stor plan tomt om 2.661
kvm med plats för både odlingar och lek. Stor härlig altan om ca 25 kvm, med sol från morgon till kväll som trivsamt binder samman hus
med trädgård.

Nära till både Stenhamra, Ekerö Centrum och kommunikationer till Stockholm City. En lantlig dröm på behagligt avstånd från
storstadens puls. Varmt välkommen på visning!
Utgångspris: 3.295.000 kr Visas: Sön 12/12 12.30-13.15 & tis 14/12 18.30-19.15
Adress: Bredlötsvägen 5 Ekerö 08-560 304 22

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!
Säljtankar, nu eller till våren?
Ring oss för högsta slutpris till
förmånligt arvode………
Ekerö Sandudden 3:a-4:a 55+
Högst upp i södersluttning vänt mot Mälaren, med milsvid vy över vatten och grönska. Ljus och rymd med två härliga
balkonger i söder, som är inglasade. Fönster i flera väderstreck. Sällskapsyta med sjöutsikt i vinkel som enkelt görs om till det 4:e
rummet. Påkostade smakfulla materialval. Närhet till butik och buss. Bekymmersfritt boende i Brf med god ekonomi. Garage möjligt.
Utgångspris: 3.395.000 kr Kvm: 107 Avgift: 5.775 kr Visas: Vänligen ring för visningstid.
Adress: Mälarvyn 3 Ekerö 08-560 304 22

Välkommen att bli nöjd du också!

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Anbudsfristen har gått ut
TAPPSUND | Anbudsansökningstiden har nu
gått ut för en ny upphandling kring Seaside. Isen har
lagt sig kring båten och frågan är när ett avlägsnande
är möjligt.
Den 26 november var sista
datum för att lämna in anbud till kronofogdemyndighetens upphandling för att
Seaside ska ﬂyttas från Tappströmskanalen och huggas
upp. Då det råder så kallad
upphandlingssekretess kan
kronofogdemynd igheten
inte ge några speciﬁka svar
ännu. Man kan inte ens uttala
sig om det kommit några anbud eller ej.
– Jag kan inte svara på det
på grund av upphandlingssekretessen. Om den hävs
kommer upphandlingen få
göras om, vilket vi inte vill
riskera, svarar Linus Sundemar som är kontaktperson
för upphandlingen på Skatteverkets inköpsenhet.
Någon sluttid för själva
anbudshandläggningen kan
man inte heller uppge i dagsläget.
– Tiden är beroende av hur
omfattande undersökningar
som behöver göras för att
genomföra uppdraget. Det
är svårt att uppskatta tiden

Seaside är återigen omsluten av is. Några uppgifter om när båten kan
tas bort kan fortfarande inte lämnas. Istäcket lär återigen fördröja processen.
Foto: Ewa Linnros

innan undersökningarna har
påbörjats av förklarliga skäl.
Vad gäller tidpunkt för när
proceduren med att avlägsna
Seaside ska ske råder också
otydlighet. Linus Sundemar
hänvisar till vad som står i anbudsansökan där det anges att
”Anbudssökande ska förfoga
över en organisation som kan
utföra uppdraget i enlighet
med uppdragsbeskrivningen
på ett miljösäkert, rationellt
och för uppdragsgivaren
kostnadseffektivt sätt så snart
avtal tecknats och väderförhållandena så medger.”
Innebär då “väderförhållandena så medger” att is är ett

-81*)58681' 1(:6
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väderförhållande som inte är
förenligt med ett utförande
av uppdraget?
– Vad väderförhållandena
medger är beroende av vilka
lösningsförslag som vi får in.
Än så länge ﬁnns inga lösningsförslag varför det inte
är möjligt att svara på denna
fråga, avslutar Linus Sundemar.
Den norska arbetsgrupp
som vill rädda Seaside, eller
Skogøy som båten hette från
början, jobbar vidare på att
försöka få hem fartyget till
Norge.
– Vi kommer at träffas i
Narvik för att försöka att få

till en fungerande organisation i form av en stiftelse.
Med en sådan är det möjligt
att söka bidrag av offentliga
bidragsgivare såväl som privata, säger Bjarne Romsloe
från arbetsgruppen.
Viggo Lyng från MS
Skogøys vänner har vid ﬂera
tillfällen blivit kontaktad av
ägaren.
– Han är intresserad av att
bli av med båten och undrar
hur det går för oss. Jag säger
som det är att gruppen håller på att formalisera sig så
att man får fram någon typ
av juridisk person. Innan det
är klart gör vi ingenting. Vi
har inte pratat om pris men
jag har sagt till honom att
kostnaden för att bärga båten
stiger långt över skrotvärdet,
och det höll han med om, berättar Viggo Lyng.
Även om inget svar givits
på frågan om när Seaside kan
bortforslas, lär det vara både
svårare och dyrare att göra
det så länge isen ligger. Denna artikel får därmed avslutas
med samma ord som stod
som rubrik i Mälaröarnas
Nyheters decembernummer
för ett år sedan: ”Fortfarande
oklart vad som sker med Seaside”.
EWA LINNROS

FAKTA TURERNA KRING SEASIDE

2009

>> Juni – Fartyget tas i besittning av KFM
>> September – Fartyget sjunker
>> Början oktober – KFM förbereder upphandling för
upphuggning på plats.

>> Mitten av oktober – KFM konstaterar att upphandlingsförfarandet måste utvidgas. Avtal bör kunna vara
klart 2:a halvan av november.
>> 1 december – Peter Carpelan tillskriver KFM med
begäran om att fartyget omedelbart omhändertas.

>> December – När anbuden inkommit konstateras att
Mälaren är isbelagd.

2010

>> Januari – KFM lyckas inte slutföra upphandlingen,
bl.a. beroende på isläget i Mälaren.

>> Vinter/vår – Miljö- och hälsoskyddskontoret har ett
flertal kontakter med KFM och Skattemyndigheten
som sköter upphandlingen. Ny upphandling ska
göras, men de är osäkra på hur, de vill undvika
misstagen från förra upphandlingen.

>> Maj – KFM håller på att anlita expertis och beslut
om start av en förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för att flytta båten på ett snabbt och miljöriktigt
sätt förväntas inom en vecka.
>> September – Förstudien redovisas för KFM
KFM= kronofogdemyndigheten
Källa: Miljö- och hälsoskyddskontoret, Ekerö kommun

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:

Rullstolstaxi

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

560 315 00

Förresten, har du sett att vi ﬁnns på
facebook? Håll dig uppdaterad om våra
nyheter och erbjudanden, sök på ”Ekerö
Traﬁkskola.”

HiZc]VbgV@jc\hWZg\V
Priserna gäller endast hos Coop Konsum fr.o.m. 13/12 t.o.m 19/12 2010 eller så långt lagret räcker.

Laxfilé

LERÖY
Odlad i Norge. Ca 1250 g.
Latin: Salmo salar.
Max 2 köp/hushåll.

NYHERTM!EDLEMMAR

GOD
JUL!

BARA FÖ

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

89k

K

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

Kycklingfiléer

Apelsiner i nät

Prinskorv

GULDFÅGELN
Frysta. 1000 g.
Max 3 köp/hushåll.

SPANIEN
Klass 1
1,5 kg, jfr-pris 11:27/kg.

COOP
300 g, jfr-pris 49:67/kg.
BILLIGARE
FÖR
MEDLEMMAR

BILLIGARE
FÖR
MEDLEMMAR

49)=S
Medlemspris

MISSA IN
TE VÅRT

MEDLEMS
UTSKICK
SOM

IN N EHÅL
LER JU LC
H EC K O C H
M E D LE M S
ERBJUDA
N DEN TIL
VÄRDE A
L ET T
V MINST 2
10 KR! KO
D E N NA V
M M ER
EC K A M E
D M ERS M
AK.
HÅLL UTK
IK I DIN
B R E V L ÅD
A!

Coop Konsum
Stenhamra och
Kungsberga är
ombud för:

14)=S

16)=S

Medlemspris

Julmust

Sallad

NYGÅRDA
Välj mellan original
och light. 150 cl,
jfr-pris 6:67/liter.
Pant tillkommer
med 2:-/flaska.

K-SALAT
Välj mellan rödbetssallad och
mimosasallad. 400 g, jfr-pris 49:75/kg.
Sillsallad. 400 g, jfr-pris 35:25/kg.
Medlemspris 14:90/st.

30k
3 för

BILLIGARE
FÖR
MEDLEMMAR

17)=S
Medlemspris

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:

Värdeavier

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

lll#`dchjb[Vg^c\hd#XdbiZaHiZc]VbgV/%-"*+%)),,(iZa@jc\hWZg\V%-"*+%)'%&)
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Året som gick 2010
– vad hände sedan?

Arbetsförmedlingens
service till biblioteket
EKERÖ | I februari månad ﬂyttades den så
kallade telebildservicen från arbetsförmedlingens kontor på Ekerö till biblioteket i
centrum. Med hjälp av telebildservicen kan
den arbetssökande komma i kontakt med en
handläggare. Man räknade med att tjänsten
skulle vara igång i mars. Det blev inte så på
grund av tekniska problem. De arbetssökande som ska göra nyinskrivningar har därför
fått vända sig till arbetsförmedlingen i Solna.
– Det är först nu som den kan sättas i
drift. Det ska bara komma upp instruktioner om hur arbetssökande ska bli betjänade.
Vi kommer sedan att ha en ofﬁciell invigning av telebildservicen, men vi vill inte att
det ska krocka med julen, berättar Susanne
Wikström på arbetsförmedlingen.

ende, dels har vi ett avtal med SL om att vi
ska hålla med en infartsparkering, berättar
Mats Falås på tekniska kontoret.
Den revidering som det handlar om är att
ftiab istället söker bygglov för området på
andra sidan staketet vid parkeringen.
– Vi väntar nu på en ny bygglovsansökan
från ftiab för denna plats, säger Mats Falås.
På ftiab berättar Agneta Forselius att de
ﬁck in önskemål om justeringar av bygglovet i mitten på november, med andra ord
åtta månader efter att de skickat in bygglovsansökan.
Varför har det tagit så lång tid?
– Det har jag inte något bra svar på, säger
Mats Falås.
– När justeringarna inkommer till kommunen har jag svårt att svara på nu, fortsätter Agneta Forselius.
När handlingarna kommer blir det den
traditionella bygglovsgången.
– Det är nog dumt att våga sig på en gissning, men det ska väl inte behöva ta så lång
tid tills det handläggs när det väl kommer
igång, säger Mats Falås.

ADELSÖ | Sedan sommaren 2009 har
adelsöborna fått köra sina grovsopor till
Munsö, då återvinningsstationen vid Borins
lanthandel las ner. Lanthandlarna Patrik och
Soﬁa Borin begärde att stationen togs bort
då de inte ﬁck ersättning för att de upplåtit
sin mark till stationen. Förpacknings- och
tidningsinsamlingen ftiab skickade in en
bygglovsansökan till kommunen den 24
mars i år. Det gällde att placera stationen på
parkeringen vid färjeläget på Adelsö.
– Bygglovsansökan behövde revideras då
det dels behövs en parkering där för de bo-

börjades ett upphandlingsskede. Meningen
var att upphandlingen skulle vara klar till
sommaren och att första spadtaget skulle
tas hösten 2010 med en beräknad byggtid
på cirka ett och ett halvt år. Men upphandlingen av badhuset är ännu inte klar då det
blev mer komplicerat än väntat. Upphandlingsförfarandet är igång men då det råder
sekretess kan man inte avslöja mer än så.
Förhoppningen är att upphandlingen ska
vara avklarad årsskiftet 2010/2011. Därefter
ska kommunfullmäktige godkänna avtal
med vald eller valda entreprenörer. Detta
skulle kunna innebära en preliminär byggstart våren 2011 och invigning 2012.

Nytt datum för
flyktigmottagande
Eftersatt underhåll
uppmärksammades

Adelsö fortfarande
utan sopstation

uppsikt och ser till att det inte blir mer skador. Det handlar egentligen inte om underhåll utan en ganska omfattande renovering.
Det kommer vi att göra på längre sikt. Men
för närvarande har vi ingen investering inlagd förutom vad gäller renoveringen av
fönster. Det är ett stort åtagande och måste
läggas på ett antal års sikt, säger Ann Wahlgren.
I skyddsbestämmelserna för byggnadsminnet Hertigarnas stall står bland annat att
”Byggnaden ska underhållas så att den
inte förfaller. Vård och underhållsarbeten
ska utföras med sådant material och på ett
sådant sätt att det kulturhistoriska värdet
inte minskar. Fastigheten Drottningholm
1:59 ska hållas i sådant skick att byggnadens
karaktär och utseende inte förvanskas.”

DROTTNINGHOLM | I juni skrev Mälaröarnas nyheter om det eftersatta underhållet
av det kommunägda Hertigarnas stall på
Drottningholm. Det är klassat som byggnadsminne och nyttjas som pensionärsbostäder.
Bland annat rörde det sig om att kittet i
fönstren lossnat och att plexiglas satts för
fönstren som en preliminär lösning.
Tekniska kontorets chef Ann Wahlgren
lät meddela att en miljon kronor var avsatta
för nya fönster.
– Precis när tidningen kom ut blev det
rusning här, berättar Birgitta Wendel som är
hyresgäst i Hertigarnas stall.
Under sommaren byttes fönster ut, men
inte alla. Birgitta Wendel berättar att man
har lappat och lagat och bytt ut sådant som
är murket och satt i nya bitar.
Utöver fönstren behövdes en insats vad
gäller takpannorna då ﬂera pannor hade
ramlat ned.
– Takpannorna är ersatta och där bedömer
vi att det inte kommer att vara något mer
läckage, säger Ann Wahlgren.
– Takpannorna byttes ut till nytt tegel,
men det här är ett byggnadsminne. Då ska
det vara gammalt tegel. Det går att få tag på,
säger Birgitta Wendel.
Fasaden är också illa angripen. Blindfönster måste målas, den svarta grunden återfå
sin färg som idag är smutsig, trasig och gulrandig. Det ﬁnns stora sprickor i ytterväggarna och puts har ramlat bort. Hängrännorna läcker vilket resulterat i vattenskador
i husets taklist.
– Vad gäller hängrännorna har vi det under

KOMMUNEN |Kommunens mottagande av
ensamkommande asylsökande ﬂyktingbarn
kommer igång först nästa år. Kommunstyrelsen beslutade i april i år att anta det förslag
som Länsstyrelsen och Kommunförbundet
Stockholms län tagit fram vad gäller mottagandet av asylsökande ensamkommande
barn. Förslaget innebär att Ekerö kommun
erbjuder fem mottagningsplatser.
Under året har socialnämnden fått i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för mottagandet.
Man räknar med att från och med första
mars nästa år kunna ta emot barn och att avtal med migrationsverket är klart.
– Det har blivit lite framskjutet med anledning av att vi måste upphandla någon
form av boende för vissa barn. Det tar sin
tid. De här barnen är i åldrarna mellan 16 till
18 år. Då är det inte alltid aktuellt att det kan
bli familjehem, säger Johan Pehrsson, socialchef på Ekerö kommun.

Försenat spadtag
för badhusbygget
KOMMUNEN | Den 20 oktober 2009 togs
beslutet av kommunfullmäktige att ett badhus ska byggas i kommunen. Därefter på-

Iskallt på
Stenhamraskolan
STENHAMRA | Föregående vinter var kall.
På Stenhamraskolan frös man även inomhus då temperaturen där ibland kunde krypa
ända ner till 5 grader. I februari skrev Mälaröarnas Nyheter om detta problem som har
varit återkommande varje vinter i tio års tid.
Stenhamraskolan genomgick en renovering 2000. Då problemet återkommit
varje år med endast akuta åtgärder skickade
skolan tillsammans med bibliotekschef,
skyddsombud och fack i vintras en skrivelse
till bland annat tekniska kontoret på kommunen och YIT. I skrivelsen krävdes att man
skulle gå till botten med problemet.
I dagsläget har man luftat systemen och
kontrollerat att cirkulationen är ok och att
elementen har tillräcklig temperatur samt
justerat ventilerna.
En expert på styr- och reglersidan har
konsulterats och har även besökt skolan
nyligen och justerat ﬂäktsystemet. Ytterligare åtgärder görs och kommer att göras där
bland annat ett nytt värmebatteri ska installeras för att öka tillförseln av värme som varit en stor bidragande orsak till nedkylning
av rummen. Problem med leverens från en
pelletspanna är också under utredning och
diskussion.
– Eftersom detta kommer att ta lite tid
innan det är helt klart har vi arbetat med åtgärder och har en backup för att förhindra
nedkylning i klassrummen. Utöver detta
ﬁnns en ansvarig person från YIT som ser
över det aktuella läget inför varje morgon,
säger Elizabeth Sthyr, biträdande rektor på
Stenhamraskolan.
EWA LINNROS

FORTS PÅ NÄSTA UPPSLAG

vallingbycity.se

Julmarknad
18--23 december
Klassisk julmarknad på torget. Handarbeten, julpynt och hemgjorda
specialiteter. Upplev den mysiga stämningen samtidigt som du handlar
julmat och klappar.

Gratis
paketinslagning
i Kfem
t o m 23 dec

En rödgran per kund mot uppvisande
av ett kvitto från någon av våra butiker
på minst 500 kr. Utdelning av granar sker
t o m 23 dec så långt lagret räcker.

Flest butiker i Västerort. Två timmar gratis parkering 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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Åk inte till stan
klappen ﬁnns
på hemmaplan!
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...fortsättning

Året som gick 2010...

JUL
TiPS!
Glad Lucia önskar Crossroads
– med BALLERINATOFFLOR i fårskinn
rosa och kamel 499:– SAMMETSVÄSKOR
med blommor i rosa, beige
och brun 299:Doftljus, raggsockor, ljusstakar i fattigmanssilver,
ramar och mycket, mycket mer...
Mälarö Torg 14 D, 560 358 68
Ekerö C – mittemot bokhandeln

CROSSROADS
I N R E D N I N G

&

D E S I G N

UNNA DIG
en glad fru!

Ge henne den ultimata julklappen
– ett presentkort på valfri behandling hos oss.
Vi erbjuder det senaste inom hårvård, fot- och
handvård, skönhetsbehandlingar och massage.

SALONG STORA BLÅ » Din Skönhet i Fokus!

www.butiksbyn.se

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!

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


Stor satsning
ska locka turister
KOMMUNEN | Efter att under en
längre tid ha gjort förhållandevis blygsamma turismsatsningar ﬁck kommunen en ny turistsamordnare den första
april. Den nya turistinformation som
ska byggas i kommunhusets reception
är dock ännu inte färdig.
I april skrev Mälaröarnas Nyheter
om att kommunens turistinformation
vid Träkvistavallen under en längre
tid varit stängd. I samband med att
den nya turistsamordnaren Merete
Palmberg tillträdde sin tjänst slogs
den igen för gott. Istället påbörjades en
nysatsning med bland annat turistinformation i kommunhusets reception.
Sedan har ett antal insatser gjorts
för att marknadsföra kommunen och
locka hit turister.
– Under våren och försommaren syntes kommunen under fyra
veckor på banderoller och lyktstolpar
i Stockholm. Vi har också kommit ut
med en ny besökskarta och satt upp
kartboxar på de fem informationstavlor som ﬁnns i kommunen, berättar
Merete Palmberg.
En ny vandringskarta ﬁnns ute till
försäljning och kommunen marknadsförs i Sverigehuset och på Stockholm
visitors center. Ekerö kommun ﬁnns
också med i ﬂera andra broschyrer och
sammanhang som kan tänkas locka
besökare till kommunen.
Den nya lokalen är dock ännu inte
färdigbygd i kommunhusets reception.
– Just nu byggs hela receptionen om
för att bli så ändamålsenlig som möjligt för alla besökare. Enligt tekniska
kontorets uppgifter beräknas den vara
klar till jul, säger Merete Palmberg.

Fritt hemtjänstval
inte attraktivt
KOMMUNEN | Från den
första maj 2010 blev det
fritt fram för Mälaröarnas pensionärer att välja
både hemtjänst och
fotvård.
Fortfarande
anlitar de allra ﬂesta
kommunens egen hemtjänst.
I februari fattade socialnämnden beslutet
om att låta kommunens
äldre medborgare själva
välja vem som ska hjälpa dem med hushållsysslor.
– Det har gjorts en
mycket bra utredning
och som det ser ut nu
så verkar det inte vara
någon fara för att det
blir sämre för pensionärerna. Men vi ska se till
att bevaka de risker som
ﬁnns, säger Sveneric

Larsson, ordförande i PRO Ekerö och
även medlem i socialnämnden.
I slutet av året har alla kommunens
279 hjälptagare av hemtjänst aktivt valt
vem som ska hjälpa dem i hemmet.
– Det har inte gått så fort som vi hade
förväntat oss, men i oktober kunde vi
konstatera att 9 av brukarna har valt en
annan utförare och resterande 270 har
valt den kommunala hemtjänsten, berättar Lena Burman Johansson, ansvarig på nämndkontoret social.
Hon berättar att det idag ﬁnns fyra
godkända utförare utöver kommunens
egen hemtjänst och tre godkända fotvårdsutförare.
– När det gäller fotvården följer vi
inte upp på samma sätt och har inga
siffror på hur många som valt utförare,
säger hon.

ﬁnns det önskemål från Swedbank,
som var inititativtagare till den, förra
om ytterligare rekryteringsträffar.

Fler besöker ny
mottagning för unga

Lyckad rekrytering
gav praktikplatser
KOMMUNEN | Sex ungdomar ﬁck
praktikplatser efter att Swedbank, Arbetsförmedlingen och kommunen ordnade rekryteringsträff den 25 augusti på
Ekebyhovs slott.
Projektet, som tog sin början med
själva träffen går ut på att så många som
möjligt av kommunens ungdomar ska
få chans till sina första arbetslivserfarenheter för att lättare komma in på arbetsmarknaden.
Åtta lokala företagare och ett trettiotal arbetslösa ungdomar var på plats
och knöt kontakter.
– Det var väldigt lyckat och avslappnat. Efter en introduktion sa vi att det
var dags att mingla och ungdomarna
studsade genast upp för att prata med
de olika företagarna, berättade Anders
Johansson, jobbcoach på Arbetsförmedlingen direkt efter träffen.
Även ungdomarna och företagarna
var positiva till detta informella sätt att
träffas och knyta kontakter.
När ett par månader har gått summerar Anders Johansson utfallet så här
långt och kan konstatera att det varit en
lyckad satsning.
– Sex ungdomar har fått praktikplats
på fyra olika arbetsplatser och inom
några veckor börjar ännu en arbetssökande på ytterligare en arbetsplats,
berättar han.
Den process som startades under rekryteringsträffen genererar dessutom
fortfarande praktikplatser.
– I tisdags besökte fyra motiverade
ungdomar och jag ICA Supermarket
för att träffa ansvariga där. Samtliga sökande ska nu fundera över vilket område de helst vill jobba med i butiken,
fortsätter han.
Ingen uppföljningsträff är ännu planerad, men enligt Anders Johansson

KOMMUNEN | I början av januari 2010
ﬂyttade kommunens välbesökta ungdomsmottagning till nya lokaler. Nära
ett år senare är det full fart i korridorerna.
Efter att under ﬂera år ha utökat sina
öppettider för att möta den ökade efterfrågan från kommunens ungdomar
ﬂyttade de in i alldeles egna lokaler.
På invigningsdagen dök ett hundratal
ungdomar upp och ﬁkade, minglade
och plockade till sig gratiskondomer.
– Hos oss kan man bland annat få
hjälp med preventivmedel, testningar
för graviditet eller könssjukdomar eller bara prata om frågor som berör. Vi
vill vara vägledare in i vuxenlivet och
nyﬁkna vuxna som frågar ungdomarna
hur de har det, sade barnmorskan IngMarie Wik Nordström i samband med
öppnandet.
Ett år senare är det full aktivitet i
ungdomsmottagningens lokaler.
– Vi har fått mycket positiv respons
på våra ﬁna lokaler och ungdomarna
trivs här, berättar Ing-Marie Wik
Nordström.
Besökarna har ökat med ungefär tio
procent sedan nystarten. På mottagningen har också en del nya projekt
dragits igång.
– Vi har startat upp en stresshanteringsgrupp för tjejer som träffas varannan onsdag vid åtta tillfällen. Vi har kö
till den gruppen och vår förhoppning
är att vi under kommande år ska kunna
ha ﬂer grupper, men det är beroende
på resurser, berättar Ing-Marie Wik
Nordström.
Kollegan Anna Gustavsson som är
kurator har även hon utökat sin verksamhet med att bland annat besöka ett
antal sjätteklasser ute i kommunens
skolor. På ungdomsmottagningen har
även en ”Mini-Maria-mottagning”
startats under året.
– Det är en sjuksköterska som är stationerad där på onsdagar för att vara behjälplig med rådgivning när det gäller
alkohol- och drogmissbruk hos ungdomar till och med nitton år, berättar Gisela Baumgren, ansvarig chef på Maria
ungdom.
Till mottagningen kan ungdomar
söka själva eller tillsammans med sina
föräldrar. Socialtjänsten eller skolan
kan också kontakta dem angående
ungdomar som är i farozonen. Mottagningen har även tillgång till läkare och
annan vård genom sin anknytning till
Maria ungdomsmottagning.
LO BÄCKLINDER

Du har väl inte missat vår
julkalender? Om du gillar att
glutta bakom stängda luckor
och hitta bra erbjudanden,
passa på nu och öppna alla
på brommablocks.se
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Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Välkommen till Bromma Blocks vid Bromma ﬂygplats. Våra öppettider är: Vardagar 10–20, lördag 10–18, söndag 10–18.
Coop Forum 8–22 varje dag. OBS! Nu till helgen har vi öppet till kl. 20.00. brommablocks.se
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Lovö hembygdsförening firade sitt 60-årsjubileum på Ekebyhovs slott och avslutade en helg fylld av aktiviteter med en middag som aldrig ville ta slut. T.h. Ernst Killander som tog initiativ till att föreningen bildades.
Foto: Claes Linddahl och privat fotografi

60 år av hembygdsvård
Lovö hembygdsföreningen firar
60-årsjubileum och ser tillbaka
på en lång tid av att ”motarbeta
vandalernas framfart”. Men
mycket arbete går också åt till
att bevara öns historia och att
vårda föreningens byggnader.
Två kunniga eldsjälar tar emot i
snöyran och berättar om sitt engagemang och om föreningens arbete.
Sedan ett år tillbaka är Bertil Ottoson föreningens ordförande. Stina
Odlinder Haubo är vice ordförande
och har varit med i styrelsen i ett
tiotal år. De är båda mycket insatta
i öns historia och kan med inlevelse
berätta om hur livet sett ut här genom tiderna.
– Lovös byar går tillbaka åtminstone till järnåldern, vilket man kan
konstatera med hjälp av alla gravfält
som ﬁnns här, berättar Stina Haubo
Odlinder.
De delar frikostigt med sig av berättelser om falskmyntare, kaffeﬂickor och mannen som bodde med
sin familj i en jordhåla nära Kina
slott. De kan också berätta att som
mest har ön haft 22 trädgårdsmästerier samtidigt och att den varit fylld
med smedjor, sågar och tegelbruk.

– Det är få ställen i Stockholms
närhet där man så lätt kan lära sig
om Sveriges historia, ända från det
”ﬁna” kungliga, till bondesamhället, säger Stina Odlinder Haubo.
Hon är genom sitt arbete som
kulturhistoriker kunnig på området
och har värdefulla kontakter både i
Sverige och i Europa som bekräftar
att mycket av de bevarade kulturvärden som föreningen besitter är
unika.

kunde man bli för 50 kronor. När
föreningen var nybildad hade den
86 medlemmar och 10 ständiga
medlemmar.
Därefter har en del färgstarka
personer varit frontﬁgurer i föreningen.
– Häärje Bärnman var väldigt aktiv i föreningen under många år och
skrev bland annat tre böcker om
Lovö historia, berättar Bertil Ottosson.

Bertil Ottoson har snabbt blivit en

stark och stridbar kraft i föreningen
och har som nybliven pensionär
gott om tid att driva de frågor som
han brinner för – motståndet mot
förbifartens traﬁkplatser på Lovö
och att Lovö prästgård ska fortsätta
drivas i sin nuvarande form.
Han tvekar inte över att uttrycka
sina åsikter och formulerar dem väl.
– Ekonomiska särintressen vill
alltid exploatera jungfrulig natur för
sina egna intressen, säger han.
Men för att backa bandet så började det hela på Drottningholms
värdshus den 12 december 1950.
Major Ernst Killander hade tagit initiativ till bildandet av en hembygdsförening, med en frivillig årsavgift
på minst 5 kronor. Ständig medlem

”Den lutar jag mig mot
när det knorras här och
där om att jag ägnar
mig åt fel frågor”

Berit Wallenberg var en annan minnesvärd ﬁgur som förknippas starkt
med föreningen. Hon var arkeolog
och konsthistoriker och initierade
många av de utgrävningar som
gjorts på ön, samt gjorde mycket
nytta för föreningen även genom
frikostiga donationer. Berit Wallenberg formulerade även vad som
karaktäriserar en hembygdsvän och
den devisen ligger fortfarande till

grund för föreningens arbete:
”En hembygdsvän får aldrig ge
upp, aldrig sitta med armarna i kors
och absolut inte nöja sig med att
bara bli förargad över vandalernas
framfart”.
– Den lutar jag mig mot när det
knorras här och där om att jag ägnar
mig åt fel frågor, säger Bertil Ottoson.
Förutom att aktivt driva frågor som

handlar om bevarandet av Lovös
kultur och natur förvaltar föreningen fem gamla byggnader. En bagarstuga, en smedja och ett magasin
i Hogsta bland annat. Byggnaderna
är fullt fungerande och fyllda med
historiska föremål, men förfallna.
I planerna för nästkommande år
ﬁnns upprustning med som en viktig punkt.
– Vi har ansökt om bidrag för att
rusta lokalerna och mycket talar för
att vi får dem. Tanken är sedan att vi
ska öka tillgången till byggnaderna
för allmänheten, berättar Bertil Ottosson.
– Sen har vi fornstigen som föreningen ansvarar för. Den går över
hela södra Lovö och förbi de allra
viktigaste fornminnena. 2011 har vi
utnämnt till ”Fornstigens år” och då

ska vi ordna med ny skyltning och
röja upp utmed vandringsvägen. Vi
ska också dra om sträckningen så
att den går igenom Hogsta, berättar
Stina Odlinder Haubo.
Dessutom ordnar föreningen
både interna föreningsaktiviteter
med bussutﬂykter och temakvällar
bland annat. De är också med och
arrangerar ﬂera årligt återkommande evenemang som till exempel
Lovö hembygdsdagar och valborgsmässoﬁrandet på Drottningholm.
Kommande år lär alltså vara fullt av

röjningar och renoveringar och planerna för framtiden är stora.
– Vi ska vinna alla våra kamper,
säger Bertil Ottosson med eftertryck.
Men först ska föreningens eldsjälar hämta nya krafter efter det lyckade 60-årsﬁrandet som ägde rum den
13 och 14 november på Ekebyhovs
slott. Intressanta föredrag varvades
med musik med lokal anknytning.
Ett stort antal utställningar fanns
också till beskådan. Allt avslutades
med en festkväll som aldrig ville ta
slut.

LO BÄCKLINDER
Apelvägen 22

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

Fira 2011 så det märks!
Kom in till oss för ännu ﬂer fyrverkeripjäser och kompletta system!

=pSRVTTLU
[PSSVZZ


18 års åldersgräns för köp och hantering av fyrverkerier.
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Mäklarhuset Ekerö
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63
Johan Siönäs 0708-10 12 24, 08-560 446 63
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Fyra uttrycksfulla konstnärer
ställer ut på Ekebyhovs slott
EKEBYHOV | Säsongens
första utställning i
Ekebyhovs slottsgalleri
bjuder på fyra konstnärinnor som kallar sig
Pictoriagruppen. De är fyra
kvinnor som alla har ett
starkt uttryck i sina konstverk.
Ina Almegård, Gunilla Bade,
Linda Gustavsson Nameth
och Linda Lysell gick tillsammans på Konstfack under
60-talet och har nu återfunnit varandra. De är väl representerade på en rad museum
runt om i Sverige och med
offentliga utsmyckningar.

människor. Jag är intresserad
av den lite karga naturen,
kärva människor och uthärdande djur. Själva utkanten
av tillvaron, säger Ina Almegård.
Gunilla Bade är född i Eskiltuna och är bosatt i HusbyRekarne i Eskilstunas kommun.

med och känner kärlek till
och som jag vill lära känna
ytterligare eller umgås med.
Jag är väldigt förtjust av att
måla av. Både i form av porträttmåleri, stilleben och natur och djur och omgivning,
Jag hittar saker i mitt hus och
utanför, i det nära, berättar
Gunilla Bade.

”Det är så jag
tycker livet är. Det
är fruktansvärt
grym och fruktansvärt vackert”

Linda Gustavsson Nameth

Ina Almegård är född i Luleå

men är bosatt i Stockholm.
Hennes målningar har en
naivitet och samtidigt en
dragning åt det surrealistiska.
Naturen står motiv i hennes
bilder som också bär en humoristisk ton.
– Jag är uppvuxen i ﬁnnskogarna i en prästgård uppe
i Dalarna. Jag beﬁnner mig
där för det mesta i tankarna
men inte i verkligheten. Inspirationen kommer nog från
barndomens trakter, vilda
djur, stora skogar och knäppa

Hon målar fotorealistiska
stilleben med frukter och urnor, landskap och utsnitt och
utarbetar färglitograﬁer.
– Jag är en väldigt visuell
person. När jag har rest har
jag använt mig av det jag ser
då. Nu när jag har etablerat
mig på landet och inte har
så väldigt mycket vyer hittar jag alltid någonting ändå.
Min utgångspunkt är en slags
kärlek och förtjusning. Det
är det som är drivkraften.
Jag målar det jag får kontakt

är född i Jönköping men är
idag bosatt i Stockholm. Hon
är en älskare av ﬂora och är
speciellt förtjust i ungrenässansen.
– Floran väcker mycket
kärlek och glädje i mig. Den
ﬂorala ornamentiken har ju
funnits i alla tider när man
tittar bakåt i konsthistorien
och i alla kulturer och traditioner. Det är kanske lite
konstigt att hålla på med det
nuförtiden, eftersom det ska
vara mer bloddrypande nu.
Jag vill gärna lyfta fram det
fantastiska som ﬁnns i konsthistorien. Det är egentligen
inga konstigheter, jag målar
på lust, berättar Linda Gustavsson Nameth.
Linda Lysell är född i
Stockholm men har nu ﬂyttat till Gotland. Hon målar

med olja på temperagrund
vilket skapar en alldeles speciell lyster och hennes bilder
är både vackra och otäcka på
samma gång.
– Det är så jag tycker livet
är. Det är fruktansvärt grymt
och fruktansvärt vackert.
Jag vill ha med båda delar.
Min inspiration kommer genom drömmar och fantasier
från barndomen och vackra
skräckﬁlmer, säger Linda Lysell.
I den här utställningen blir

det dock bara textilier.
– Jag har samlat tyger i fyrtio år från lumpbodar, antikaffärer och så har jag också
fått mycket från min mormor
som var sömmerska. När jag
ﬂyttade till Gotland och ﬁck
en stor ateljé kunde jag äntligen ta upp allting ur lådorna.
Nu har jag sytt ihop tygerna.
Det har varit som att baka
tårtor ungefär, berättar Linda
Lysell.
Utställningen på Ekebyhovs slottsgalleri pågår mellan den 22 januari till och
med den 6 februari.

EWA LINNROS

Filmen om Skå på Stenhamra bibliotek
fattaren, journalisten och färingsöbon, Karin Alfredsson
dök upp på biblioteket för att
fråga efter en bok om Barnbyn Skå. De började prata om
ﬁlmafﬁschen och intresset
för att försöka få tag i själva
ﬁlmen var väckt.
– Vi lyckades få reda på att
den fanns på Kungliga biblioteket och ﬁck boka in en privat
visning där. Sedan följde en
lång tid då vi försökte få tag i
en kopia att ha här på biblioteket genom SF som gjort ﬁlmen, berättar Marit Anteskog.
Till slut lyckades hon genom
Filmen ”Vägen genom Skå” visas på begäran för slutna sällskap i biblioteket i Stenhamra.
Foto: Lo Bäcklinder

STENHAMRA | Som resultat av en slump och idoga
efterforskningar kan filmintresserade mälaröbor boka
in en visning av den nära
60-åriga spelfilmen ”Vägen
genom Skå” på Stenhamra
bibiliotek. Något som
många redan gjort.
Ute är det närmare femton
minusgrader, men inne på
biblioteket i Stenhamra är
det varmt och fullt av folk.
I det lilla ﬁlmvisningsrummet räcker sofforna inte till.
De gröna sjuttiotalsstolarna
får placeras ut för att bli sittplatser åt det tjugotal besökare som kommit för att
göra en tidsresa och ta del

av ett stycke socialrealism.
I ﬁlmen som hade premiär
1957 skildras livet i Barnbyn Skå genom historien
om Inga som kommer dit
för att arbeta som husmor
i ett av husen. Skratten är
igenkännande och många
bland besökarna, som till
exempel när en omröstning
bland barn och vuxna i ﬁlmens inledning leder till att
rökning blir tillåten för barn
i barnbyn från tio år. Men
lokalen fylls även av en och
annan suck när den tidens
hårda uppfostringsmetoder
blir tydliga.
Detta är den fjärde visningen av ﬁlmen under de tre
månader som den funnits på

biblioteket.
–Av en slump hittade jag
en sida på nätet där man kan
köpa gamla ﬁlmafﬁscher. Jag
såg att det
fanns en för
”Vägen genom
Skå”
och
köpte
den. Jag visste inte ens
att
ﬁlmen
fanns innan,
berättar Marit Anteskog,
bibliotekarie
på Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.
Afﬁschen ramades in och
hamnade på väggen. Där
hängde den sedan tills för-

Kungliga biblioteket att få en
digital kopia som numera
tillhör Barnens eget bibliotek. De har dessutom tillstånd att visa ﬁlmen i slutna
sällskap.
Filmen är regisserad av
Hans Dahlin efter ett manus
av Barbro Boman, som själv
arbetade ett par månader i
barnbyn för att få en bild av livet där. Medverkar gör bland
annat Eva Stiberg, Barbro Hiort av Ornäs, Lasse Sarri och
en mycket ung Björn Gustafsson.
När ﬁlmen började visas
1957 var kritikerna överens
om att ﬁlmen bar på vällovliga ambitioner, men att själva
berättande lämnade mycket
övrigt att önska.
LO BÄCKLINDER

Utställningen som visas under slutet av januari och början av februari
innehåller verk från ”Pictoriagruppen”. Med början överst till vänster
visas Gunilla Bade ”Siciliansk kruka”, Linda Lysell ”Marimban minns”,
Linda Gustavson Nameth ”Stilleben med dahlior och Fra Angelico” och
Ina Almegård ”Made in Eden”.
Bilderna är beskurna.

Aromatisk kokbok
med mälaröanknytning
EKERÖ | Mälarödlaren PerOve Kårfors långvariga vänskap med kocken Roland
Persson har resulterat i
den nyutgivna kokboken
”Aromatiska blad, färska
örter som smaksättare”.
Där blandas kunskap om
våra populäraste örtkryddor med inspirerande
recept.
– Jag och Roland Persson
lärde känna varandra redan
när jag började odla kryddor 1988 och
har
sedan
fortsatt att
ha kontakt
genom åren,
både professionellt
och privat.
För två år
sedan frågade han
mig om vi
inte skulle göra en
bok tillsammans, berättar Per-Ove
Kårfors.
Idén om boken har sedan

stötts och blötts och på PerOve Kårfors initiativ har den
istället för att handla om örter i ”allmänhet” kommit att
handla om örter i ”synnerhet”.

– Boken handlar om tretton
utvalda örter och hur de skiljer sig åt och fungerar som
smaksättare till exempel.
Tanken är att recepten ska
kittla fantasin och ändå vara
utformade så att man vågar
prova dem hemma, fortsätter han.
Per-Ove Kårfors eget
matintresse som väcktes i
samband med att han träffade sin italienska hustru och
bodde med henne i Italien
under en tid, har sedan växt
vidare i takt med att
odlingen
har
utvecklats och
kontakten med
de proffskockar
som använder
hans produkter har ökat.
Även mälaröbon Ingrid Rogblad,
sensorisk bedömare och
dessutom
aktivitetsutvecklare på den nyöppnade
Fabriken, ﬁnns med i boken
och ger en introduktion till
hur våra sinnen fungerar
och hur man kan ordna en
örtprovning.

LO BÄCKLINDER

Två nyheter som
använder kraften
i din egen trädgård.
På din tomt ﬁnns en massa lagrad solenergi. Våra värmepumpar utnyttjar det för att förse dig med miljövänlig värme
och varmvatten. Sänkta värmekostnader får du på köpet.
Nu introducerar vi vår nya Svanenmärkta berg-, jord-, sjövärmepump IVT Greenline HE. Tack vare lågenergi-cirkulationspumpar sänker den dina värmekostnader ännu mer. Och nya
IVT Air kan förvandla iskall uteluft till skön inomhusvärme.
Läs mer på www.ivt.se.

Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

Nyheter!

www.ivt.se

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

JA, SE DET SNÖAR!
Skippa julstressen! Köp julgranen hos oss!

Köp
granen
hos oss!

Kampanj!

Låt oss hjälpa dig i julstressen! Här på Mälarö Färg & Tapet hittar du både
julgranen och julklapparna. Välkommen in för idéer och inspiration!

KNIVAR FRÅN GLOBAL

20 %

rabatt

Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t o m 24 december.

C

vi!

www.raktpa.se

Här ﬁnns

www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
Inspiration  Tips  Trender      Kunskap        Tips                
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Jungfrusunds julmarknad bjöd för andra året in till marknad vid
mälarvatten den 4-5 december. Där fanns det mesta som tillhör julpyntet att inhandla. En mycket välbekant tomte med genuina ekerörötter
fanns också på plats för att bjuda på snälla pepparkakor.

Berättarafton på Stafsund Fredagen den 26 november arrangerade
Ekerö Munsö hembygdsförening traditionsenligt berättarafton framför
brasan i Kungssalen på Stafsund. Thomas Jacobsén, som levt hela sitt
liv på Munsö och bott på elva olika adresser där, berättade om Munsö
centrum under de senaste tvåhundra åren.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Lars Isaksson

Bokprat Ekeröbon och språkvårdaren Catharina Grünbaum berättade
intressant och roligt om sin nya bok ”Björn Berg i Alf Henriksons sällskap” på biblioteket i Ekerö centrum den 23 november

Förskoleinvigning Den 24 november invigdes Första stegets förskola
i den nyrenoverade fastigheten Tallgården i Sundby. Kommunalrådet
Peter Carpelan förrättade ceremonin. Ett 60-tal varmt klädda gäster
promenerade runt på utegården samt fick en visning av lokalerna.

Foto: Åsa Sjöberg

Luciatåget, Betel folkhögskolas kör, var som vanligt en av höjdpunkterna vid kommersen på Drottningholms julmarknad den 5 december.
Lyckligtvis var temperaturen bara snäppet under noll för den tunnkläddaluciakören. I Drottningholms slottskyrka hade luciatåget och Lovö
kyrkas kör strax innan bjudit på julmusik.

Foto: Axel Kårfors

Foto: Ove Westerberg

Röda Korskretsarna Ekerö och Färingsö var som vanligt kafévärdar
när det bjöds in till traditionell hantverksjulmarknad på Ekebyhovs slott
den 5 december. Eftersom årets julmarknadshausse inträffade samma
dag var det i år lite glest mellan hantverksborden. Fullsatt var det däremot när luciatåget med elever från Kulturskolan bjöd på julstämning.

Ekerö Munsö hembygdsförening bjöd traditionsenligt på varm
glögg och pepparkakor i hembygdsrummet vid julmarknaden på
Ekebyhovs slott den 5 december. Arne Andersson visade filmen om
Mälaröbussarnas historia. Över 100 besökare tittade in och smakade
på glöggen.

Julbasar Den 25 november hade Ekebyhovskolans förskole- och
grundskoleklasser julbasar med bland annat egna hantverk och loppis.
resultatet blev hela 37 000 kronor som oavkortat gick till biståndsorganisationen ”A world of friends”, som verkar för fred och förståelse
mellan människor.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Lars Isaksson

Foto: Kamilla Christensen

Vi har öppet i mellandagarna och
hälsar gamla och nya kunder välkomna!
Folktandvården Ekerö Centrum

Tegelbruksvägen 1B
atv.ekero@ftv.sll.se
Tel 123 152 85

b ld

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

God jul och gott nytt år

EKERO

www.ekerobildbyra.se
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| 50 år sedan
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Julfirande och vanskliga vägar
50 ÅR SEDAN | Då, 1960
liksom nu är det fullt av
luciatåg, julbasarer, julfester och körsång i kyrkorna
runt Mälaröarna. I början
av december har också den
första snön lagt sig vilket
gör bilfärden vansklig.
Lagom till den första snön
fallit över Mälaröarna har
vägförvaltningen placerat
ut 5000 vägstörar som
markerar vägkanterna och
vid tjockt snötäcke hjälper
traﬁkanterna att hitta vägen.
En 3000 kubikmeter stor
sandhög ligger också i beredskap vid vägförvaltningens
nybygge i Tappström.
”Inte mindre än 124 kilometer omfattar vägnätet på
Mälaröarna och det är därför
kanske inte så underligt om
vägförvaltningens sandningsbilar och snöröjningsfordon inte hinner vara på
plats överallt omedelbart
efter ett väderleksomslag
eller ett kraftigt snöfall.
Vägförvaltningen har emellertid ordnat en automatisk
telefonsvarare, som dygnet
runt upplyser om var jourhavande vägbefäl träffas.
– Tyvärr är många ungdomar pigga på att rycka
upp vägstörarna eller bryta
sönder dem. Det gäller speciellt barn på väg till och från
skolorna, säger vägförman
Gustav Gummefelt.”

Herr Gummefelt uppmanar
också föräldrar och lärare att
påpeka för barnen att deras
”stöld” av vägstörarna skapar
farliga situationer.
Vägstörarna är dock inte
till hjälp då en Stockholmsbilist dristar sig till att vid
Kanton på Lovön köra om
två bilar på en sträcka där
omkörning är förbjuden.
Ingen tycks ha kommit till
skada men det blir en dyrbar
färd för stockholmaren. ”Vid
senaste Färentunatinget
dömdes han till tio dagsböter à tio kronor.”
Taxiåkandet blir också
kostsammare. I Mälaröarnas
Nyheter i december 1960
rapporteras att länsstyrelsen
i Stockholms län fastställt
vissa höjningar för droskbilarnas taxor. ”Grundavgiften
höjs från 1.30 till 1.60 och för
väntning skall en tioöring
debiteras var 36:e sekund
istället för per 1 minut och 2
sekunder. Avgiften för cykel,
moped, sparkstötting och

icke hopfällbar barnvagn
höjs från 50 öre till 1 krona.”
Huruvida det var med taxi,
cykel, moped eller sparkstötting som folket tog sig
till luciaﬁrandet som hölls
av Adelsö rödakorskrets,
framgår inte i tidningen.
Däremot är det ingen tvekan
om att det var lyckat. ”Med
stor förnöjelse tog både
gammal och ung del av den
muntra och välregisserade
barnpjäsen ”När tomten blev
modern”. Den spelades med
liv och lust i trevlig kostymering av småskolans elever,
vilkas lärarinna fru Inga Skagefält hade all heder av det
ungdomliga teatersällskapet.
Fru Sara Nilsson, som väl vid
det här laget är riksbekant
genom TV-utsändning och
veckotidningsreportage för
sina färdigheter att baka pepparkakshus, hade skänkt två
exemplar av sina eftertraktade produkter.”
EWA LINNROS

En av alla
ll d
de annonser som åt
återfinns
fi
i Mäl
Mälaröarnas
ö
Nyheter
N h t id
december
b
1960.

JUL I BROMMAS STÖRSTA SOFFBUTIK!
annan inredning! Just
På 4200 kvadratmeter hittar du Brommas största soffbutik och massor av
till oss och hitta nya
in
Kom
er.
essoar
ngsacc
nu har vi fyllt hyllorna med vinterns senaste inredni
men!
Välkom
arna.
sätt att inreda ditt hem eller hitta de perfekta julklapp

LEVERANS FÖRE JUL!

:−
8.990
(10.900:-)

Soffa U-kombination Madrid i tyg Capone svart, B 310 cm. Begränsat antal.

LJUSLYKTA

BÄDDSET

49:−
(104:–)

69:−
(249:−)

PRISERB

A NDE
BARA HOJUSDM
IO
I BROMM
A!
PRISERB

A NDE
BARA HOJUSDM
I BROMMA! IO

Ljuslykta Katla inkl blockljus Ø 6 H 8 cm,
och dekorationsgrus.

TOTAL UTFÖRSÄLJNING
MIO HALLONBERGEN!
Eftersom vi ﬂyttat till nya lokaler
i Bromma, stänger vi butiken i
Hallonbergen. Vi säljer ut allt!
Soffor, förvaring, bord, stolar,
sängar, belysning, mattor...

Bäddset Fia röd/vit, blå/vit prickig 100% bomullssatin.
Begränsat antal.

Upp till

50%
rabatt

Mio Bromma. Gårdsfogdevägen 8, mitt emot Coop på andra sidan Ulvsundaleden.
Mio Hallonbergen Gesällvägen 11, vid PrisXtra.
Barkarby Barkarby Handelsplats. City Sveavägen 20 vid Hötorget. Handen/Haninge vid infarten till Haninge. Kungens Kurva Heron City. Täby vid E18 avfart Viggbyholm.
Priserbjudandena gäller så långt lagret räcker, dock längst tom 23/12 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Utförsäljningen gäller så länge lagret räcker, dock
längst tom 25/1 2011. Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och tryckfel. Mer info på mio.se

www.mio.se
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Förbifarten behövs!

tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.

Öborna i nya köer! Kaos
hotar vår idyll! Bilarna tar
över Mälaröarna! När man
läser vad ett fåtal intressenter skriver, kan man få
den uppfattningen att hela
världsbilden på Mälaröarna
kommer att raseras och
våra barn kommer sitta
med tiggarkoppar efter en
8-ﬁlig motorled omvälvda
av bensinångor. Vilka fantastiska framtidsutsikter!
Under årens lopp har det varit
intressant att läsa om badvikar
som kommer att förstöras och

nu sist att vi på Ekerö kommer
att sitta i ännu längre och
långsammare köer. Men om
vi vänder på det – alla de som
idag använder sig av färjorna
till Slagsta och de eventuellt kommande färjorna på
Färingsö till Vällingbylandet,
kommer att lättvindigt kunna
ta sig till den stadsdelen de ska
till. Får vi dessutom tunneln
förbi Drottningholm slipper
vi korken vid Kanton.
OK, återstår storkorken
vid Brommaplan, men där
har man kommit längre än
Förbifart Stockholm – den

har man käbblat om i 20 år,
så lösningen på det går nog
kvickare än Förbifarten. (Alla
vet att separerade körfält
för gång- och motortraﬁk är
det enda som kommer att
fungera, beslut kommer nog
snart!) Men för att återgå till
Förbifart Stockholm och dess
belackare, några fakta som
man inte vill se;
Ekerö växer, jodå, så är
det. Sommarstugeområde
efter sommarstugeområde
omvandlas i rasande takt till
permanentboende, samtidigt
som kommunen i någor-

lunda planerad utsträckning
godkänner nya bostadsområden. Tyvärr vill/måste en
del av de nya ekeröborna åka
egen bil till arbetet. Bilarna
idag ser inte ut som bilarna
för tio år sedan och bilarna
om tio år vet vi inget om,
utom att de kommer vara
oerhört mycket mer miljöanpassade än vad vi har i
dag! Byggandet av Förbifart
Stockholm medför inte att all
utveckling av kollektivtraﬁken läggs i malpåse, snarare
tvärtom! Den medför nya
möjligheter! Ekerö kommun

tillhör Storstockholm och
vi som innevånare kan inte
sitta och peta ludd i naveln
och säga nej till allt! Vi växer
med 50- 75 000 nya invånare
per år! Lyft blicken lite och
kom med konkreta förslag.
Förbifart Stockholm behövs
och kommer att byggas för en
fungerande traﬁkmiljö. Den
kommer säkert bli full av bilar
även den, men vi får hoppas
att det då har kommit handlingskraftiga politiker som
klarar den situationen.
– Stefan Svensson

Adelsö kyrka – en hjärteangelägenhet
 REPLIK
Att renovera en 1100-talskyrka är
ett känsligt och kunskapskrävande
uppdrag. Pastoratets fastighetsutskott har efter beslut om renovering
erbjudit kyrkorådet att utse en
projektgrupp av förtroendevalda
och tjänstemän att leda arbetet.
Gruppen knöt i sin tur Erik Langlet
till sig, slottsarkitekt och ansvarig för
många renoveringar av gamla ﬁna
kyrkor, bland annat Ekerö kyrka,
och Ingemar Sundberg, en mycket
erfaren byggnadsingenjör som varit
teknisk projektledare för alla våra
kyrkoprojekt under senare år.
Projektgruppen har tagit sin uppgift på stort allvar. Man har tittat på

renoveringar av liknande kyrkor
och kommit med förslag på vad som
behöver göras. Erik Langlet har gått
tillbaka i Adelsö kyrkas historia och
tittat på alla om- och tillbyggnader
genom seklerna och gjort en utställning kring detta.
En del förändringar är nödvändiga. Dit hör den elektriska installationen för att inte kyrkan ska
brinna upp en mindre vacker dag.
Handikappanpassning måste ske,
så att kyrkobesökare i alla åldrar kan
komma in i kyrkan. Utöver detta
ﬁnns förbättringar som är viktiga
för att kyrkan ska fortsätta att vara
attraktiv i ytterligare hundratals år.
Väggar och tak behöver rengöras.
Ljussättningen behöver förbättras,

liksom musik- och högtalarsystemet. Eftersom Adelsö kyrka är så
gammal och har betytt så mycket
för bygden i så många hundra år,
får inga förändringar göras utan
godkännande av Länsstyrelsen och
i nära samarbetet med Länsmuseet.
Projektgruppens hittillsvarande
arbete har bestått av förslag till dessa
två instanser. Ingenting är ännu
beslutat. Kyrkan är lagskyddad.
Adelsöbornas engagemang
för sin kyrka är mycket positivt! I
Kyrkfönstret nr 4/2010 fanns ett
reportage om Adelsö kyrkas inre
restaurering och en inbjudan till
alla adelsöbor att få information
om projektet och se Erik Langlets
utställning. Mötet ägde rum första

Total lagertömning – allt ska bort!
Gläd hela familjen med sköna,
mjuka, färgglada julklappar.

:ƵůƐĂŬĞƌͻDƂďůĞƌͻWŽƌƐůŝŶͻdĂǀůŽƌͻ>ĂŵƉŽƌͻ>ĞŬƐĂŬĞƌͻƂĐŬĞƌŵ͘ŵ͘

Jullördag 18 dec, kl 10-14
50% RABATT PÅ ALLA JULSAKER
sŝƐƚćŶŐĞƌďƵƟŬĞŶΘŝŶůćŵŶŝŶŐĞŶĨƂƌũƵůůĞĚŝŐŚĞƚǀ͘ϱϭΘϱϮƐĂŵƚϲͬϭ͘

VÄLKOMNA åter lördagen den 8/1 kl 10-14.

SOBEA » Sköna kläder, presenter & leksaker

Tack alla Ekeröbor för er generositet & värme under våra
ĨƂƌƐƚĂŵĊŶĂĚĞƌ͘sŝƐĞƌĨƌĂŵĞŵŽƚĞƩŶǇƩŐŝǀĂŶĚĞĊƌϮϬϭϭ
ƟůůƐĂŵŵĂŶƐΘƂŶƐŬĂƌĞŶǀćůƐŝŐŶĂĚũƵůƟůůĂůůĂǀĊƌĂĨĂŶƚĂƐƟƐŬĂ
volontärer, kunder och givare.
ƚĞů͘ϬϴͲϱϲϬϮϱϬϲϬ

ƐĞĐŽŶĚŚĂŶĚΛŵĂůĂƌŽŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞ

Personliga assistenter, hel- eller deltid, sökes
till ung kvinna med autism och förståndshandikapp. Du bör vara kvinna. Har du
tidigare erfarenhet av autism är det en tillgång. Du behöver vara tydlig som person
och ha lätt för struktur och gränssättning.
Du kommer att följa med som hjälpjag i
hennes vardag inklusive daglig verksamhet
på konstskola.Vi söker personer med ett
långsiktigt perspektiv på uppdraget.
Inskolning med erfaren personal sker under
våren och sommaren. Handledning erbjuds.
För vidare information ring 070-69 69 128

ansiktsbehandling (90 min) ............. 440:O Frans & brynfärgning inkl plock............. 210:O Permanent fransböjn & färgn ................... 380:O Vaxning av hela ben & bikini..................... 320:O 1ERMO]VMROPTEVEJ½R .................................. 290:O Fotvård inkl fotmassage ................................. 290:O Soldusch helkropp................................................ 170:-

*RG-XORFK*RWW1\WWcU
|QVNDUYLDOODYnUDNXQGHU

Tel: 560 310 11
Växthusvägen 24, 178 34 Ekerö
www.salongnarlunda.se

www.butiksbyn.se

Personliga assistenter

– Julefrid tillönskar Solveig
Brunstedt, Samfällda fullmäktiges ordförande, Thomas Jacobsén, ordförande i Adelsö-Munsö
kyrkoråd och Krister Skånberg,
kyrkonämndens ordförande

O Klassisk

UNNA DIG
70% REA på SOBEA

De adelsöbor som inte haft möjlighet att se utställningen kommer att
kunna se den och lämna skriftliga
eller muntliga synpunkter fram
till nyår. Anslag om tider kommer
bland annat upp i affären.
Ett nytt informationsmöte
kommer att hållas när Länsstyrelsen
och Länsmuseet hunnit titta på de
förslag som inkommit. Det ﬁnns all
anledning att se framtiden an med
tillförsikt!

advent, årets populäraste kyrkodag.
Beslut om dag hade tagits redan
6/10 och utställningen hann precis
bli klar. Ett 90-tal adelsöbor hade
infunnit sig, många frågor ställdes
och många frågetecken rätades ut.
Syföreningens lotteri och kyrkkaffet
förhöjde den goda stämningen.
I samma tidning får vi i text och
bild följa arbetet med vetedeg på
kyrkväggarna och utbytet av det
gamla brandfarliga elsystemet.
”Det gäller att tänka efter före
och inte förstöra” säger Klas Möller,
som ansvarar för belysningsarbetet.
Gudstjänstbesökarna ska kunna se
psalmbokens små bokstäver och
präst, kör och musiker ska synas
under gudstjänsten.

MÄLARÖARNAS FÖRETAGAREFÖRENING

En God
Jul
och

Ett Gott 2011
tillönskas våra Medlemmar och alla Ekeröbor.

Vi önskar
God Jul & Gott Nytt år
Vi har öppet i mellandagarna. Välkomna!

Tel 08 -560 313 31
NYA
ÖPPETTIDER!

www.malaroforetagarna.se

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre

8-19
7.30 -17
7.30 -19
7.30 -17
8-16

www.naprapaternaekerö.se

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&(9:8:B7:G'%&%

| kolumnen

25

Min ambition är att det ska gå att ta sig till och
från Ekerö kommun på ett smidigt sätt, så att
vi kan bo i en kommun som har en trygg framtid med god produktivitet hos befolkningen
och ett bra skatteunderlag som säkerställer god vård, skola och omsorg i kommunen.
Helst hade jag kanske sett att någon annan
gjorde något åt vår kommuns kommunikationsproblem, men när ingenting hände efter
åtta år i bilköerna på bekostnad av både mitt
arbets- och mitt privatliv bestämde jag mig för
att själv försöka göra något åt det hela. Galet?
Ja, säkert, men min ambition är att på min
ålders höst inte ångra något jag INTE gjorde.

O

ch då blev det så här. Jag började med ett halvårs
tjänstledighet från mitt välbetalda jobb för att
undersöka om det alls var möjligt eller om det
fanns några faktiska hinder, som omöjliggjorde en
pendelbåtstrafik med god turtäthet, kort restid och koppling till
kollektivtrafiksystemet. Då det visade sig att det inte fanns några
faktiska hinder bolagiserade jag min verksamhet och sa upp mig
på bekostnad av serranoskinkan till fredagsmyset och de årliga
utlandssemestrarna. Galet? Ja, säkert, men annars skulle jag ju
behöva flytta härifrån och mina barn älskar både fröknarna och
verksamheten som bedrivs på Sanduddens förskola och Träkvista
skola och skulle knappast förlåta mig det beslutet.
Och då blev det så här. Att jag som en gammal inbiten bilist nu
har blivit en av de allra största kollektivtrafikentusiasterna. Om vi
åker tillsammans istället för en och en skapas en positiv klimateffekt. Dessutom ökar framkomligheten för de gånger vi faktiskt
måste ta bilen. Om man dessutom kan säkerställa att det är lite
bekvämt längs vägen och att det plötsligt går att förutsäga restiden
bättre, då börjar det hända
grejer. Men för att skapa en
verksamhet som har en riktigt
god turtäthet och som tar
hänsyn till både tillgänglighet och miljö i produktionen
krävs att samhället är med på
båten. Annars riskerar historien att upprepa sig. Galet
uppdrag för en privat aktör? Ja, säkert, men ibland kan det kännas
bättre att försöka bidra med något själv istället för att bara klaga på
dem som har makten.
Och då blev det så här. Att mängden möten och kontakter
som jag haft med samhällsintressenter såsom Ekerö kommun,
SL, landstinget, Waxholmbolaget, Regionplanekontoret, Trafikverket, länsstyrelsen, Stockholms stad osv osv nu uppgår till
minst hundratalet. Samtliga ställer sig positiva till Vattenbussens
idé om att sjöfarten ska få vara med och bidra till ökad kollektivtrafikandel och till att en lämplig sträcka för pilotlinjen är mellan
Ekerö och Stockholms innerstad. Men som privat aktör kan man
inte komma längre än vad vi nu gjort utan ett tydligt uttalat stöd
ifrån kommunen, såvida syftet är att skapa pendelbåtstrafik i form
av kollektivtrafik och inte bara ytterligare en ”betallinje”, där det
blir vi ekeröbor, som själva ska betala hela kalaset. Och det vore
galet på riktigt! Att Ekerö är den enda kommunen i hela länet där
invånarna måste betala ur egen ficka för att kunna åka tillsammans
och ta sig till och inte minst från arbetet på förutsägbar tid.
Så nu gäller det att smida medan järnet är varmt – för det är det!
Rösterna är många och den kommun som ropar högst lär väl bli den
som får njuta av pilotlinjen. Personligen vill jag att det blir här. Den
första januari 2012 börjar den nya kollektivtrafiklagen att gälla, så vi
ses väl ombord efter islossningen nästa vår?

Pendelbåt
inom räckhåll

a
r
t
Ex

Julöppet
i Ekerö Centrum
Lördag 18/12 ........... kl 10-16
Söndag 19/12 ........... kl 10-16
Måndag 20/12.......... kl 10-19
Tisdag 21/12 ........... kl 10-19
Onsdag 22/12 .......... kl 10-19
Torsdag 23/12 .......... kl 10-19
Julafton: se respektive butik
Nyårsafton 31/12 ..... kl 10-15
God Jul &
Gott Nytt År
tillönskas
alla av oss
i Ekerö Centrum!

Susanna Hall Kihl

• 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? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.

www.ekerocentrum.se
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Skidsäsongen är på gång
EKEBYHOV | Snön och temperaturen föll rekordtidigt i
år. Något som inte minst gagnar alla skidsugna mälaröbor,
för nu är prepareringen av
Ekebyhovsbacken i full gång.
– Det blir en rekordtidig start för säsongen, säger Alexander Blomqvist
som är driftsansvarig.
Snökanonerna har gått varma under slutet av november och fyllt på
med konstsnö på det naturliga vita
täcket.
– Vi har fått en ny pistmaskin
från kommunen. Den gör att backarna blir ﬁnare preparerade, berättar
Alexander Blomqvist.

– Kopparpundare har stulit koppar i
dem. I samband med det blev de så
fuktskadade att de inte gick att använda. De skar sönder alla tätningar.
Så paviljongerna ska bort, säger
Alexander Blomqvist.
Det kommer ändå att ﬁnnas skiduthyrningen och caféet utökas.
Mälaröarnas skid- och orienteringsklubb gör också iordning
längdskidspår på Jungfrusundsåsen
och i Stenhamra, De vädjar till mälaröborna att inte promenera eller
släppa sina hundar på spåren.

Eftersom Mälaröarnas alpina skidklubb ofta tränar kvällstid i mittbacken, som tidigare var den enda
upplysta nedfarten, hade inte alltid
allmänheten möjlighet att åka på
kvällarna. I år blir det ändring på den
saken då även den fjärde nedfarten
utrustas med belysning.
Även de allra minsta får lite extra
då man ska utveckla lekområden
med bland annat ett klättersnöberg.
– Vi kommer också att ha en backe
som är avspärrad där man alltid kan
åka pulka.
På parkeringen har ett antal paviljonger varit uppställda en längre
tid. Dessa var avsedda för en ny liftkortskassa och skiduthyrning.

EWA LINNROS

Driftsansvarig Alexander Blomqvist och Marcus Lundin med den nya pistmaskinen
som kommunen skänkt.
Foto: Ewa Linnros

Nystartad förening för islandshästintresserade

Mälaröarnas hockeyförening

HÄST | Genom en nystartad förening för islandshästintresserade
får nu mälaröbor en chans att
organisera sig och ordna aktiviteter
tillsammans.


LÄGET I MHF

ishockeyn. De är cirka 25 stycken.
Det är jättekul.

ISHOCKEY | I höstas bildades
Mälarö hockeyförening. Skå IK
och Ekerö IK drog från och med
säsongen 2010/2011 tillbaka sina
serieplatser avseende junioroch seniorlag till förmån för en
gemensam nybildad förening. Hur
har det gått, Per Wernström från
Skå IK?

Hur går det för dem?
– De spelar för att det är roligt. Vi har
anmält dem i en låg serie så de kan
bara spela match och träna och ha
lite kul. Sedan är några så pass duktiga så att de kan spela i A-laget, men
en del pluggar och andra har börjat
jobba så de har inte riktigt tid. De är
ju äldre, en del är drygt 30.
Mälarö hockeyförening har lag
för både B- och A-juniorer samt Aoch B-lag för seniorer. A-laget spelar i division 2 södra. I skrivandets
stund ligger de på en sjunde plats i
serietabellen. Den senaste hemmamatchen 30 november mot Linden
Hockey blev hemmaseger med 5-1.

Den 24 september blev föreningen
Eyvinur (som betyder ”ö-vän”, reds
anm) godkänd som lokalförening under Svenska islandshästförbundet.
Den 21 november hölls det första
årsmötet och intresset har visat sig
vara stort för att bli medlem. Redan
nu har ett sextiotal personer anmält
sitt intresse.
– Det ﬁnns många islandshästar
på Mälaröarna och vi har fått kontakt
med hästägare på alla kommunens
öar, berättar Tiina Fredriksson som är
ordförande och en av initiativtagarna.
Nu planerar hon och övriga med-

DET HÄNDER


Det finns ett stort intresse för Islandshästar på Mälaröarna.

Foto: Peter Löthman

för den verksamheten, berättar Tiina
Fredriksson.
Hon poängterar också att man inte
behöver ha egen häst för att vara medlem. Hästintresse är det enda kravet.

lemmar för att ordna olika aktiviteter
i ”prova-på-anda” till en början. Det
smids redan planer för enklare tävlingar och träningar.
– Vi kommer också att satsa mycket
på ungdomsverksamhet och har två
personer i styrelsen som ansvarar just

LO BÄCKLINDER

– Det har varit mycket jobb. Det
kommer att ta ett par år innan det
sätter sig. Men i det stora hela är det
mycket positivt.
Har ni fått några nya spelare?
– Vi har fått in mycket gamla spelare i B-laget. De har återupptagit

TILL DEN 24 JANUARI

HANDBOLL | Damer div 4 : 19/12 kl 17:45 Tappströms bollhall: Skå IK - HK Tyresö Strand Herrar div 4 ö : 19/12 kl 16:15 Tappströms bollhall: Skå IK - Arameiska IF  23/1 kl 17:45 Tappströms bollhall: Skå IK - IK
Stubbhagen INNEBANDY | Damer div 3N : 8/1 kl 12 Tappströmsskolan: Ekerö IK-Västerorts IBK Herrar div 4 västra : 8/1 kl 13:30 Tappströmsskolan: Skå IK- IK Ängen/Sätra  15/1 kl 18 Tappströmsskolan: Skå
IK-Vällingby BK Herrar div 5B : 9/12 kl 11:30 Tappströmsskolan: Ekerö IK- Ängby IF  8/1 kl 15 Tappströmsskolan: Mälarö IBK- IK Economus

LÄGET!


7 DECEMBER
HANDBOLL

HANDBOLL

Damer div 4 B
Skå IK 9 8 1
Bajen 9 8 0
Årsta 9 7 1
HUFF 9 7 0
Spifen 9 5 0
Sportsg.9 4 0
Älta
9 4 0
Tellus 9 3 1
Tyresö 9 2 1
Ösmo 9 2 0
Tungels.9 1 0

0
1
1
2
4
5
5
5
6
7
8

298-155 17 143
215-154 16 61
254-150 15 104
210-163 14 47
234-214 10 20
167-169 8 -2
161-186 8 -25
148-201 7 -53
129-165 5 -36
112-234 4 -122
143-200 2 -57

Herrar div 4 ö
Sparta 8 7 0
Harring 9 6 1
Söderm8 6 1
Sannad8 4 1
Arame 8 4 1
Sorun 8 3 2
VänAIK 8 3 2
Lidingö 9 3 0
Skå IK 8 3 0
Stubbh 8 2 0

INNEBANDY

INNEBANDY
1
2
1
3
3
3
3
6
5
6

292-220 14 72
266-220 13 46
224-193 13 31
220-196 9 24
212-240 9 -28
222-214 8 8
215-207 8 8
222-232 6 -10
183-209 6 -26
197-253 4 -56

AIK
Järfälla
Kungsäng
Vallentuna
Bollstanäs
KTH IF
Västerorts
Töjnan
Ekerö IK

8
8
7
8
7
7
8
8
7

7
6
4
4
3
3
2
2
0

0
2
1
1
1
0
1
0
0

INNEBANDY

Herrar div 4 västra

Damer div 3 norra
1
0
2
3
3
4
5
6
7

55-16 21
37-17 20
31-17 13
32-24 13
19-20 10
25-32 9
33-36 7
24-50 6
14-58 0

!LKOLÍS  !LKOTEST

Vällingby 8 6 0 2
Skå IK
7 5 2 0
Örby IS
7 5 2 0
Stockholm 8 5 2 1
Äng/Sätra 7 2 1 4
Orm/Skäl 8 2 1 5
Sälklubb 8 2 1 5
Mid.krans 8 2 0 6
Stockholm 7 0 1 6
Kallhäll IBK/Utgått

53-35 18
62-25 17
64-31 17
44-30 17
32-35 7
42-59 7
40-64 7
34-53 6
25-64 1

Herrar div 5B
Ulvsunda 8 6 2
Hässelby 9 6 0
Mälarö
8 60
Marieb
9 52
Ekerö IK 9 5 1
Lokom
9 42
Sundby 9 3 2
Ängby
8 20
EricKista 9 1 1
IK Econo 8 0 0

Snöskottning?

RANSC
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H
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RBU

85-36
59-38
47-42
58-35
65-46
55-50
48-60
43-54
41-70
35-105

20
18
18
17
16
14
11
6
4
0

Herrar div 2 södra
Åkers 16 15 0 1 114:54 (60)30
Värmdö16 9 4 3 76:57 (19) 22
Trångs 16 8 3 5 63:69 (-6) 19
Haning 16 7 4 5 67:52 (15) 18
Lidingö 16 7 2 7 73:62 (11) 16
Farsta 16 5 3 8 48:65 (-17) 13
Mälarö 16 4 3 9 62:84 (-22)11
MB
16 5 1 1059:85 (-26) 11
Linden 16 1 2 13 49:83 (-34) 4
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER

IK

ISHOCKEY

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

SFÖ
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ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
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!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

T

Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
08-560 247 80 www.mgrental.se
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&YRHJULSINSTËLLNINGAR

Hyr en
snöslunga!

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

M

idvinternattens köld är hård.

Ljusslingor gnistrar och glimmar.

Nu slår vi lätt ett förbrukningsrekord.
Vad gör nån watt några timmar?

Månen vandrar sin tysta ban.

Avgaser stiger mot skyn i stan.

Vi på Ekerö Budo
önskar alla en

Ingen snö finns på taken.

Klimatet är det som är haken.

God Jul och
Gott Nytt År!

Vi önskar dig en god och energieffektiv jul. Vill du ha klimatsmarta
tips i jultid? Ring rådgivarna eller gå
in på www.energiradgivningen.se.

Din klubb på Mälaröarna
www.ekerobudo.com
073-0860088

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

Tillfälligt erbjudande!
Nu har vi 70 st Fabia Elegance 70 hk till specialpris.
38 st

• Climattronic ACC
• Parkeringssensor bak
• Kurvdimljus
• Vinterhjul dubb/odubb
(Värde 13.400:-)

0:0:0:0:-

Kombitillägg 3.900:-

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

Kampanjerbjudande!

Kampanjerbjudande!

BUSINESSPAKET

BUSINESSPAKET

4.900:• 3-ekrad multifunktionsratt
för stereo & telefon
• Parkeringsassistans
• Sunset (tonade rutor)
• CD Bolero med cd-växlare
• Pedaler i rostfritt stål
• TPM däcktrycksvarning
(Värde 13.500:-)

FINANSIERA BILEN
TILL LÅGA RÄNTAN

7.900:-

ŠkodaYeti Experience fr. 193.800:-

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

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

4,10%

SERVICEAVTAL FR. 211:- KR/MÅN.

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

ŠkodaSuperb Combi Elegance fr. 239.500:Bränsleförbrukning blandad körning från 6,9 l/100 km, CO2 från 159 g/km. Miljöklass EU5.

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

• Grattis Elin Nyberg Eriksson
på 8-årdagen 20/12 2010
från mamma och
Emilia ”Millan”
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alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Tin Tin fyller
9 år den 14
december.
Grattis
från Stoffe,
Bobbo, Dennis, Rasmus,
mamma och
pappa!

Grattiskramar till Theo
Björklund
som fyller
6 år den 4
januari från
farmor och
farfar.

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

Ekerö Städ &
Entreprenad
Allt inom städ
och vaktmästeri

LARS ARKITEKTUR

www.ekerostad.com
070-159 41 14

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

Ögon-Sten
Irisdiagnostik

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

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

Öronakupunktur
Smärtlindring
www.ogon-sten.se

malaro.com

Jeanette och
Pontus Bårli
har fått en
dotter! Alicia
föddes 24/9
på Huddinge
sjukhus.
Stolt storebror är
Vincent.

  DÖDA




• Kerstin Soﬁa Lovisa Wiklund,
Ekerö, avled den 22 november
i en ålder av 84 år.
• Siri Ingegärd Friman, Ekerö,
avled den 22 november i en ålder
av 87 år.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt
eventuell jpg-bild.
• Publicering sker i turordning och i mån av
utrymme.
• Var ute i god tid – helst två veckor före
utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För bröllops- och dödsannonser, begär
prislista.
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se
• Eller till
MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Mälarökyrkan
Söndag 12 dec kl 11
3:e advent, bana väg
för Herren. Predikan:
Samuel Klintefelt.
Musik: Follow
Söndag 19 dec kl 11
4:e advent, Herrens
moder. Predikan:
LenaMaria Rönnqvist
Musik: Awake
Söndag 19 dec kl 18
Kaggeholms julkonsert
Gratis entré
Söndag 26 dec kl 11
Tema: Guds barn
Predikan: Samuel
Klintefelt

Mälarö torg 12, Ekerö

Min älskade
vår Mor

Ann-Charlott
Gyllenberg
* 26 april 1943
har stilla insomnat
Svartsjö den 9 november
2010
BJARNE
Liselotte, Elin
Släkt och vänner
Den mätta dagen, den är
aldrig störst
Den bästa dagen är en dag
av törst
Nog finns det mål och mening
i vår färd men det är vägen,
som är mödan värd
Begravningen äger rum
i kretsen av de närmaste.
Angel/Begravningskonsulterna tel 08-470 52 60

= Personlig hantverkare =

Cert. Massör & dipl. Massageterapeut

Hans Jonson

Massage
Idrottsmassage
Tidsbokning
070-200 31 97
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

RANSC

EN

MO

O

RB

H

T

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv
SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering
www.mkc-tech.se 072-25 38 006 info@mkc-tech.se

www.salonghudkroppmassage.se

)VNDWWRFK$QVYDUVI|UVlNULQJ527DYGUDJGHWÀ[DUMDJ

Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
www.fonus.se

Annonser

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

ADRESS

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

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

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 2010

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

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 fredagen
den 17 december kl 10.00
i Skå kyrka. Valfri klädsel.
Vi tar avsked vid graven och
sjunger Härlig är jorden.
Vi skiljs sedan åt.
Tänk gärna på SOS Barnbyar
pg 90 02 29-6.

MN på
nätet redan
på torsdagar

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR

Hembesök " Jour dygnet runt

Redaktion

GUDRUN
KERSTIN och PER
ANDERS och CARINA
RAGNAR och EBBA
METTA LENA
Barnbarn och Barnbarnsbarn

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

nyheter

* 28 augusti 1924
✝ 2 december 2010

- etab. 1818 -

Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik
och försäkringar.

MÄLARÖARNAS

Lars Karlgren

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

6I©NNS
© OMDUBEHyVEROSS
E E

Johan Kull

Älskad - saknad

Utgivning
2011

Jan 24
Feb 7, 21
Mar 7, 21
Apr 11, 25
Maj 9, 23
Juni 6, 20
Aug 22
Sep 5, 19
Okt 3, 17, 31
Nov 21
Dec 5, 12

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

privata marknaden

Privatpersoner annonserar GRATIS. Max 250 tecken inkl
blanksteg. Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

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

  ÖNSKAS HYRA


Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98



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

  TACK


Man 55 år söker boende på
Ekerö. Liten stuga på 1-2
rum eller lägenhet, gärna
centrala Ekerö. Kontakta
Håkan på 073-639 89 75.

  SÖKES




Medryttare sökes! Nordsvensktravaren Vilja söker
en ansvarsfull orädd person
som vill motionera och



mysa med henne 1 dag/v.
Hon står i ett litet stall
nära Kungsberga konsum,
Färentuna. Hör av dig om
detta låter intressant. Elin
0739-96 80 60.

Vårt varmaste tack till de
underbara killar som fredag
3/12 hjälpte mig att dra upp
vår hund som hoppade ut
från bryggan vid Lundhagsbadet. Isen brast och han
hamnade i det kalla vattnet.
Utan dessa killar hade nog
vår hund drunknat.
Fam Enfors
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God Ju
önskar vi alla våra kunder,
medlemmar och vänner!
Mälaröarna
s

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

Christina, Rolf och Irene
med personal

Mälaröarna

NYKROG

A
SEANNA
K
U
ONTORS TENSILIER



Tel: 560 243 23
Sven, Marie-Louise,
Gerry och Ronny

C

O

LO
R

Jungfrusundsvägen 5 178 38 Ekerö
Tel 08-560 355 35 Fax 08-560 355 95

Tel: 560 330 25
Marie, Thomas, Emma, Åke

Djsö åep
lkshek kse
såpexj m
x
ASEANNA

www.aseanna.se

Tel: 560 357 27
www.anias.se

Staffan med personal

Arne, Christina,
och Henrik

KONTORS
UTENSILIE
R

*OHAN 2OBIN -ARCUS
0ETER OCH ,ASSE

Träkvista

3TËNGT  
Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72

Ekerö Färglager

Tel. 560 304 54
Ulf, Agneta, Nisse,
Christer, Henrik, Soﬁa,
Mattias och Christoffer

Peo Leopoldsson
med Personal

Träkvista
Bilservice AB

Närlunda
Schakt & Transport
Lasse och Gia
med personal

Närlunda
Willy och Agneta
med personal

Skå
Kjell med personal

Stängt 23/12 - 2/1

Tel. 560 47 111

Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

    s WWWEKEROBYGGSE

SK

Ekerö Vårdcentral

-K

11
11
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1934

Tom med personal

b ld
EKERO

Tappström

Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90
Öppettider i jul: Julafton 8–15, juldagen 10–20, annandag jul 10–20

BYRA

0707-139 000
560 402 51

ALL A

Binärdata AB

I TRÄ
NG

DA
GO TI

nyheter

MÄLARÖARNAS

Vi syns igen
i spalterna
den 24 januari

30
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AE Einarsson Byggnads AB

Vattenrening

UTillbyggnad
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

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

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

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

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

Många viltolyckor och
avåkningar på hala vägar
Nedan följer merparten av de larm
och anmälningar som inkommit till
Södertörns brandförsvar och Ekerö
närpolis under den senaste veckan.
29 NOVEMBER | En bil åker av vägen i
Närlunda. Föraren får föras till sjukhus.
;jjibfXb_hijkb[j_Ekebyhov.
?Träkvista blir en bil stulen.
;dWdcbWd_daecc[hj_bbfeb_i[dec
Wjj Z[j ia[jj iaWZ[]h[bi[ f Knalleborgs förskola under helgen. Bland andWj^Wh[jj\dij[hXb_l_jaheiiWj$
;df[hiedfEkeröiecXb_l_jWlc[Z
i_jj aedjeaehj Wdcb[h Wjj Z[j ^Wh Wdldjij_bbWjjX[jWbWfWha[h_d]iWl]_\j[h$
Feb_i[d\h_d[dWdcbWdecWjjÔ[hW
Wl Z[ XbW aebb[aj_ljhWÓaiXkiiWhdW iec
jhWÓa[hWh Mälaröarna har blivit utsatta
för skadegörelse.
?FärentunaXb_h[jjhZ`khfahj$
 Ojj[hb_]Wh[ [jj hZ`kh Xb_h fahj l_Z
Menhammar.
30 NOVEMBER | FEkerövägen"Bel
ia[h [d b]eboYaW$ L_bjlhZWh[ aWbbWi j_bb
fbWji[d\hWjjWlb_lWZ[diaWZWZ[b][d$
2 DECEMBER | En barnvagn blir stulen
ur ett förråd i Träkvista.
 L_bjlhZWh[ aWbbWi j_bb fbWji[d [\j[h Wjj
[dilhjiaWZWZb]^Whi[jjiifh_d]Wkjc[ZFärentunavägen.
 ;a[h dhfeb_i X[ia[h Munsö förskola\hWjjfhWjWc[ZXWhd[d$
 ;d jhWÓaaedjhebb kj\hi f Jungfrusundsvägen.
 EAG. Svanhagen Wdcb[h [d ijbZ

 på G

Det hala väglaget under senaste tiden har gjort att många bilar har hamnat i diket.
Foto: Lo Bäcklinder

från butiken.
 Ojj[hb_]Wh[ [d jhWÓaaedjhebb kj\hi _
Nyckelby.
3 DECEMBER | F Färentunavägen,
IaXb_h[jjhZ`khfahj$
;a[hdhfeb_i]h[jjX[iaf\h_j_Zigården i Stenhamra eY^ fhWjWh c[Z
kd]ZecWhdW$
4 DECEMBER | Södertörns brandförilWh \h [jj WkjecWjbWhc \hd [d \Wij_]het i Tappström$ L_Z \hWcaecij l_iWh
Z[ji_]WjjWdb[Zd_d][dj_bbbWhc[jhcWjlagning.

ström, sång: Ruth Segerberg, orgel: Helena Hansson. Munsö kyrka: Svän
Fogelqvist, sång och musik:
”Tre musikdirektörer”. Lovö
kyrka: Christer Kivi, sång:
Teresia Frödinger, orgel: Aina
Oscarsson-Sawano.

FORTS FRÅN SIDAN 2
Julotta
25 december kl 7-8 – Lovö
kyrka: Christer Kivi, sång:
Teresia Frödinger, orgel:
Bengt Tribukait. Adelsö
hembygdsgård: Svän
Fogelqvist, sång: Rebecka
Kaplan Sturk, piano: Carina
Einarson. Ekerö kyrka: Ralph
Sjöholm, Ekerö kyrkokör
under ledning av Kerstin
Baldwin.

Musik
”A Festival of Nine Lessons
and Carols” – Lovö kyrkas
kör under ledning av Leif
Asp. Orgel: Martin Blomquist Läsningar: Christer
Kivi. 6 januari kl 16, Lovö
kyrka.
Ekerö bio
9 januari kl 15: Harry Potter
och dödsrelikerna del 1, från

Nyårsbön
31 december kl 17-18 – Ekerö
kyrka: Pernilla Hammar-

5 DECEMBER | ;d jhWÓaeboYaW c[bbWd
jl f[hiedX_bWh ia[h l_Z Drottningholm$?d][dXb_hiaWZWZ$
 F Munsö ^WcdWh [d b] f \[b i_ZW
l_bjijd]ib[j"c[dboYaWii`bljWi_]l[h
till rätt sida igen.

11 år. Kl 19: Hämnden, från
15 år. 16 januari kl 15: Sammys Äventyr – Den hemliga
vägen (sv. tal), från 7 år.
Kl 19: The Social Network,
barntillåten. 23 januari kl 15:
Megamind. Kl 19: Cornelis,
från 7 år. Erskinesalen,
Ekerö C.
Bästa bilder från 2010
Ta med dina bästa digitala
bilder från 2010 och dela
med dig till likasinnade och
bidra till ett senkommet
nyårsfirande. Värdparet
Birgitta Dahl och Kenneth
Bengtsson frestar både skådare och visare med eko-te
och dito kaffe samt turochreturkaka. 21 januari kl

Vi har utökat
I dag kan vi erbjuda:
Miljöbilar, Storbil 6 pass,
Minibuss 8 pass,
Rullstolsbuss, Budbilar,
Bil med bilbarnstol för alla åldrar

;dXkiiakhXb_haheiiWZfBryggavägen.
;dX_bah_Z_a[j_Sånga-Säby.
 Jl l_bjeboYaeh c[Z fahZW hZ`kh
ia[hfeb_aWfbWji[hfAdelsö.
<h_j_Zi]hZWhdW_StenhamraeY^Träkvista\hX[iaWldhfeb_i[diecfhWjWhc[Zkd]ZecWhdW$

18-21, Ekebyhovs slott. Arr:
Mälaröarnas naturskyddsförening.
Kalas
Krakel Spektakel kalas. Kluriga tävlingar, bokstavsfika,
a-ö pyssel och en massa
annat kuligt. Kl 14 kommer
”Orkesterpop” med Mija
och David från Bolibompa
och spelar och sjunger. 22
januari kl 13-15, biblioteket,
Ekerö centrum.

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

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


i säkra händer

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

te
arbe
Vårt ens
d
-kun het
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
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O

Brottmål

O Personskador

Asylrätt
O Allmän praktik
O

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

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

BILVÅRD


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILSERVICE


Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

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

BRANDSKYDD
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

MÅLARE
Målningsarbeten
och
Tapetsering

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

Tel: 0708-10 63 69

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

CGS
Trädfällning
 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

BRUNNSBORRNING


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


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

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

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

Målarmästare på Ekerö

%UDQGVN\GGVEXWLNHQ

Din verkstad
nära Dig

O

PROFESSIONELL

Ring 08-560 377 44
www.emt.se



ENTREPRENAD


Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

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

Trygghet & Kvalitet

Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

L O K A L E R



DATA


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

L E D I G A

Träkvista Torg

FÖNSTER


ZZZEUDQGVN\GGVEXWLNHQVH
ZHEEXWLN

31

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

Här är ett urval av bostäder
vi har sålt under året.

G Å R D U O C K S Å I S Ä L JTA NK A R ?

Vi vet att många funderar på en ny bostad under julhelgerna. Därför är det
hög tid att kontakta oss om du vill sälja din bostad efter årsskiftet. Vi ordnar med
din försäljning medan du firar jul i lugn och ro. Ring 08-564 109 40 så berättar
vi mer om hur du kan göra en riktigt bra bostadsaffär.

Ett riktigt fridfullt julfirande önskar
vi på Svensk Fastighetsförmedling Ekerö!

EKERÖ MÄLARÖ TORG 4. TELEFON 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO

