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Bönderna
på Lovö
får stanna
Efter många turer har nu mjölkbönderna Elisabeth och Tom Rydström fått besked om förlängt
arrende av Lovö prästgård. | 6

KOMMUNEN JO-ANMÄLD
Upprörda lovöbor har anmält kommunen till JO för
kränkning av Drottningholms världsarvsstatus genom den planerade fyrfiliga vägen och trafikplatserna
på Lovö. | 12

’’

”Jag uppmanar ekokommunen Ekerö att
följa Rättviks goda exempel på avfallshantering. I denna kommun källsorterar och
komposterar samtliga hushåll tack vare
den service som kommunen tillhandahåller.
Utöver det gröna avfallskärlet har här samtliga hushåll ytterligare två kärl, ett grått för
brännbart och ett brunt ventilerat kärl för
det komposterbara matavfallet som först
läggs i särskilda papperspåsar”. | 22 tyck

MOTSTÅND TILL OMBYGGNAD
Adelsö kyrka renoveras. I samband med renovering
planeras en del ombyggnationer vilket väckt motstånd hos adelsöbor. | 8

”NY” BÅT I KANALEN
Seaside har fått sällskap av en båt med okänd ägare.
Bekymret för kommunen är att det inte finns några
bestämmelser om hur man får lägga upp båtar i
kanalen. | 14

HOPP FÖR CORNELISTORPET

UPPSKJUTEN FÖRSÄLJNING AV BOSTÄDER
Den utförsäljning av kommunens bostäder, däribland Hertigarnas stall, som är planerad av kommunstyrelsen
blev skjuten på framtiden efter lång debatt på senaste kommunfullmäktige. | 4
Foto: Ewa Linnros

Cornelis Vreeswijks första bostad i Sverige har befunnit sig i farozonen för att rivas. Nu har ett par möjliga lösningar uppenbarat sig för att det ska kunna
bevaras. | 12

www.statoil.se

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

Ekebyhovs slott
”Pictoriagruppen” ställer ut.
Ina Almegård, Gunilla Bade,
Linda Gustavsson-Nameth
och Linda Lysell – fyra
konstnärer, var och en med
sitt eget uttryck, men med
gemensam grund i måleriets hantverkstradition.
T.o.m. 6 februari, galleriet,
Ekebyhovs slott.
Hantverksstallet
Monica Bergfeldt måleri.
T.o.m. 6 februari, torsdagsöndag kl 11-17, Hantverksstallet, Jungfrusunds
marina.
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2 för 1 + Solskydd!
Succén
fortsätter!

Skridskobana
Skridskobanan vid Tranholmen är öppen. Banan
kommer att hållas öppen så
länge förhållandena tillåter
det. Tranholmen, Älvnäsviken.

1 februari kl 10-11, Stockbygården, Klyvarestigen
1, Stenhamra. Arr: Ekerö
kommun/Öppna verksamheterna.
Ekerö filmstudio
”Young Victoria”, regi: JeanMarc Vallée, Frankrike 2008.
Medlemskort i filmstudion
berättigar till inträde till
höstens samtliga filmer.
Enstaka biljetter får ej säljas.
27 januari kl 19.30, Erskinesalen, Ekerö C.
Qigong
Träning där man tar ut
rörligheten i hela kroppen
och samtidigt tränar balans
och koordination. Ingen
kostnad eller föranmälan.
28 januari och 4 februari,
kl 10-11, Stockbygården,
Klyvarestigen 1, Stenhamra.
Arr: Ekerö kommun/Öppna
verksamheterna.

Hejdå, ekorrhjulet
Ekeröbon och journalisten
Thomas Lerner berättar om
sin nya bok och om möten
med människor som gått
mot strömmen. 25 januari kl
19, biblioteket, Ekerö C.

Konsert
Konsert med Mämus, solist:
valthornisten Sören Hermanson. Jonas Dominique
– dirigent i Franz Strauss
hornkonsert samt musik ur
Romeo & Julia och folkmusik komponerad av Jonas
Dominique. 29 januari kl 1517, Mälarökyrkan, Ekerö C.

Gymnastik
Gruppträning med sittande och stående rörelser
som anpassas efter egen
förmåga. Ingen föranmälan
eller kostnad. 25 januari och

Ekebyhovs slott
Under januari till och med
mars pågår renovering av
Wrangelska salen, därför är
det ingen programverksamhet under den perioden.

Gäller t.o.m. 31/3 -11. Kan ej kombineras
med andra erbjudanden.
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Landskapsflora
Presentation av Upplands
landskapsflora. Sture
Nordmark har varit engagerad i florainventeringen
och sammanställningen och
berättar om arbetet och
slutresultatet. 4 februari kl
19, Ekebyhovs slott.
Ekerö bio
30 januari kl 15 och kl 19:
Svinalängorna. Från 15
år. 6 januari kl 15 och 19:
Änglagård – Tredje gången
gillt. Barntillåten. Ekerö bio,
Erskinesalen, Ekerö C.
Stann-och strykfåglar
Tillfälle för nybörjare att få
en genomgång av vad som
kan ses på en fågelmatning. I trädgården hos Urpo
Könnömäki, ordförande
i Mälaröarnas ornitologiska förening, gästar alltid
diverse vinterfåglar så som
stenknäck, steglits, svartmes m.fl. 6 februari kl 9,
Nyponvägen 7, Älby Hage.

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

Conciergeservice samt rabatt
på restauranger och hotell.
I paketerbjudandet Nyckelkund Mer ingår tjänster för livsnjutaren. Vi gör det enkelt att resa, shoppa och uppleva. Dessutom
ingår allt du behöver för att hålla koll på privatekonomin och
skapa utrymme för det lilla extra.
Läs mer på swedbank.se/nyckelkundmer

Vid köp av
nya kompletta
glasögon bjuder
vi på ett extra
par från utvalt
sortiment.
Dessutom får
du ett solskydd
från Polaroid på köpet

Kaféverksamheten är dock
igång. Kaféansvariga den
29-30 januari: Närlundaskolan klass 4 A & 4 B, 5
februari: Tappströmsskolan
klass 8 A, 6 februari: Närlundadskolan klass 5 A & 5 B. Kl
12-16, Ekebyhovs slott.

Välkommen in så berättar vi mer.
Vi finns på Ekerö torg 2 och har öppet
måndag och torsdag 10 -18:30,
övriga vardagar 10 -16.

Ring !
affa
och sk
NK
EDBA

SW
077179
(0771-

5)

33 22 6

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

B Färingsö Skå

B Ekerö Älvnäs

Utgångspris 3 700 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 163 kvm, biyta 90 kvm
Tomt 2 612 kvm trädgårds- och
naturtomt
Adress: Skogbyvägen 9
Sms:a: FB 1071-2583 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 5 950 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 180 kvm
Tomt 923 kvm trädgårdstomt
Adress: Älvnäsvägen 78B
Sms:a: FB 1071-2450 till 72456
för beskrivning
Stilfull villa m öppen, ljus planlösning i genomgående mycket
gott skick, från 2007. Trevliga
sällskapsutrymmen m högt i tak
och mysig braskamin. Två balkonger och stor altan i bästa
solläge! Fyra rejäla sovrum
samt bad- och duschrum.
Bergvärmepump m låga driftkostnader. Fastigheten har del i
båtbrygga. Nära till busshållplats. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2450.

B Ekerö Sommarstad

Trivsam o välskött villa från
1983, belägen på fin insynsskyddad tomt som gränsar till
skogsbacke. Lantkök m rymlig
matplats, tre rejäla sovrum,
fräscha dusch- o badrum m
bastu. Mysigt allrum m fin utsikt
o vardagsrum m utgång till
uteplats i bästa solläge! Fin
gäststuga o varmbonat dubbelgarage. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2583.

B Ekerö Gällstaö
Utgångspris 3 650 000:7 rok, varav 5-6 sovrum
Boyta 231 kvm, biyta 15 kvm
Trädgårdstomt 1 201 kvm
Byggt 1958, tillbyggt 1970
Adress: Hammarvägen 3
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-2522 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 3 600 000:4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 129 kvm
Tomt 111 kvm trädgårdstomt
Adress: Gällsta Bygränd 8
Sms:a: FB 1071-2221 till 72456
för beskrivning
Ljust och trivsamt radhus i två
plan, från 2005. Ritat av arkitekt
Gert Wingårdh. Lugnt beläget i
barnvänlig idyll nära Mälaren.
Genomgående hög standard
och goda materialval. Balkong
med sjöglimt samt stor altan i
bästa solläge! Generösa sällskapsytor, tre bra sovrum samt
rymliga bad-/duschrum. Garageplats i parkeringshus.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2221.

Ett hus för den stora familjen!
Med 6 sovrum och gemytliga
sällskapsutrymmen beläget mitt
i trevliga Sommarstan ligger
denna villa med goda förutsättningar till att bli ert drömhus!
Renoveringar har skett löpande
från 2002. Vardagsrum med
öppen spis och utgång till altan i
söder. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2522.

B Ekerö Nibbla

B Ekerö Helgö
Utgångspris 2 350 000:4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 117 kvm
Tomt 411 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1986
Adress: Nibbla Backe 31
Visas sön 23/1 12.00-13.00
och mån 24/1 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-1710 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 2 350 000:4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 100 kvm, biyta 65 kvm
Trädgårdstomt om 2 264 kvm
Byggt 1967, ombyggt 1980
Adress: Fornbyvägen 3
Visas sön 23/1 13.00-14.00
och mån 24/1 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2574 till 72456
för beskrivning

Välkommen till det perfekta
huset med underbar tomt under
varje årstid. Lättskött med
finesser som tex centraldammsugare och egen tvättstuga.
Nära buss och skola. Delvis
nyrenoverat! Garage.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1710.

Ett lugnt och trivsamt läge med
stor tomt; härliga gräsytor och
planteringar. Nyrenoverat
dusch/wc-rum. Bergvärme
installerat -03. Egen båtplats.
Gäststuga om ca 50 kvm som
lämpar sig ypperligt för generationsboende eller uthyrning.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2574.

B Färingsö Sånga

B 3,5:a Ekerö Ekudden
Utgångspris 1 925 000:5 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 120 kvm, biyta 15 kvm
Tomt 1 921 kvm trädgårdstomt
Adress: Ellstalund, SångaSäbyvägen 120
Visas sön 30/1 12.30-13.30
och mån 31/1 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2275 till 72456
för beskrivning
Charmigt hus från 1850-talet
som är tillbyggt 1959 och 1975.
Lugnt och lantlig beläget med
fin utsikt över hagar, åkrar och
skog. Stort kök med rymlig matplats. 3-4 rejäla sovrum. Altan i
soligt V-läge. Nära till busshållplats. Bara 40 min från Brommaplan. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2275.

Utgångspris 1 300 000:Boyta 91,5 kvm
Avgift 6.184:-/mån inkl värme,
vatten och kabelTV(basutbud)
Adress: Ekuddsvägen 2D
Visas sön 23/1 12.00-13.00
och mån 24/1 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2609 till 72456
för beskrivning
Fint och ljust radhus med
smakfullt renoverat kök och
badrum på entréplan. Ett härligt
inglasat uterum samt trädäck
utanför gör att man kan njuta av
sommaren länge! Övre plan
med två sovrum och ett
badrum. Centralt beläget 4 min
till centrum och 2 min till
bussen. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2609.
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Turbulens kring försäljningen
av kommunens bostäder
KOMMUNEN | Årets sista
kommunfullmäktigemöte
kom till stor del att handla
om utförsäljningen av kommunens bostäder. Protester
och en ogiltig omröstning
resulterade i att inga beslut
ännu är fattade.
Beskedet om att de 140 bostäder som ägs av kommunen skulle säljas väckte genast upprörda känslor hos de
tre pensionärsorganisationer
som är verksamma i kommunen i samband med att
frågan diskuterades på kommunstyrelsens arbetsutskott
i december.
– Framförallt är det upprörande att alliansen som
uttryckligen skrev i sitt valmanifest att de ska värna
om pensionärerna och deras
boende driver igenom det
här, sa Gunnar Hjert, ordförande i PRO Färingsö strax
efteråt.
Bostäderna har bland annat
förmedlats genom kommunens egen kö för pensionärer. Dock har de administrerats av Ekerö bostäder sedan
ett år tillbaka och har även

kunnat förmedlas till andra
socialt utsatta och svaga
grupper.
Förslaget som lades fram
för
kommunfullmäktige
den 16 december gick ut på
att de hyresrätter som ägs av
kommunen säljs till Ekerö
bostäder för att förmedlas
och förvaltas av dem. De övriga lägenheterna som är bostadsrätter skulle enligt förslaget säljas av allt eftersom
de blir lediga, till nya köpare
eller till dem som hyr dem av
kommunen idag.
– Förslaget om att sälja
bostäderna till dem som är
bäst rustade för att förvalta
dem har kommit till för att
vi har en förmögenhetsmassa låst i dem som vi
skulle kunna frigöra till andra investeringar, sa kommunstyrelsens ordförande
Peter Carpelan (M) under
kommunfullmäktige.
Pensionärsföreningarna
var på plats för att dela ut
ﬂygblad vid sammanträdet
och även oppositionen hade
vässat sina motargument
och uttryckte stor oro för
hur bostadsförsörjningen

till socialt utsatta kommunmedborgare ska kunna tillgodoses om lägenheterna
säljs.
Frågan om vem som är i
störst behov av lägenheterna
var även föremål för diskussion. Många var bekymrade
över pensionärernas möjlighet till att ordna boende,
men ﬁck mothugg.

”Man pratar hela
tiden om vilken
fördel det är för
ekeröborna att
man har de här
lägenheterna”

– Att vara pensionär ska inte
vara ett tillräckligt kriterium
för att kunna ta del av kommunens lägenheter för sociala ändamål. Vid Folkpartiets
senaste möte konstaterade vi
att vi kände till åtminstone
åtta aktuella fall där pensionärer sålt sina villor för miljonbelopp och erhållit ny
bostad från kommunen, sa

Färingsö församling 24 januari - 6 februari

Gudstjänster

Verksamhet

Torsdag 27 januari
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Lars Brattgård
Temakväll: Kristnandet i Sverige
Lars Engblom berättar

Färingsö Barnkör
Stenhamra församlingsgård
Onsdagar kl 16.00-16.45
Färentuna församlingshem
Torsdagar kl. 15.00-15.45
Körledare Rickard Backlund, 072-200 11 82

Söndag 30 januari
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Fjärde söndagen efter trettondedagen
Ellen Jakobsson
Torsdag 3 februari
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Lars Brattgård
Söndag 6 februari
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Kyndelsmässodagen
Lars Brattgård
Färingsö Kyrkokör

Torsdagar kl 18.00
Vi förbereder gudstjänsten till kommande
söndag. Alla är välkomna och vi är i
Stenhamra församlingsgård.

Skå kyrka
Stängd 10 januari - 20 mars 2011
p.g.a reparation.

Sjunga i kör
Vi söker sångare till alla våra körer, hör av
dig till våra körledare för mer information.

Färingsö Kyrkokör
Stenhamra församlingsgård
Tisdagar kl 19.00-21.30
Körledare Jonas Lundahl, 0702-777 914
Alla-kan-sjunga-kören
Stenhamra församlingsgård
Torsdagar kl 19.30-21.00
Körledare Jonas Lundahl, 0702-777 914
Kyrkans Arbetsgrupp
Färentuna församlingshem
Måndagar, udda veckor, kl. 19.00, start 31/1
Cittragruppen Rasparna
Stenhamra församlingsgård
Måndagar kl 19.00-21.00
Gladdansarna - eftermiddagsdans
Stenhamra församlingsgård, Herman Palmsalen
27/1 kl 13.00-15.00 -Gubbröra spelar
Färingsö kyrkliga syförening
Onsdagar kl. 10.00-13.00, Sånga Kyrkskola
Öppet hus med sopplunch kl 12
Tisdagar Färentuna församlingshem
Torsdagar Stenhamra församlingsgård
Serveras till självkostnadspris.
Ungdom
-En trappa ner
Välkommen till vår nyrenoverade ungdomslokal.
Stenhamra församlingsgård
Torsdagar kl 18.00-21.00

Jan-Eric Billter (FP).
Beslutet som fattades om
att sälja hyresfastigheterna
till Ekerö bostäder för 32,5
miljoner kronor har dock
överklagats till Förvaltningsrätten för att ärendet
inte blev återremitterat till
kommunstyrelsen trots att
en tredjedel av ledamöterna
röstade för detta. Förvaltningsrätten har stoppat försäljningen tills vidare och
ärendet kommer på nytt att
tas upp på kommunfullmäktiges extra sammanträde den
22 februari.
Förslaget om att sälja ut bostadsrätterna allt eftersom de
blir lediga återremitterades
av ett enhälligt kommunfullmäktige för att utredas
ytterligare, bland annat efter
kritik om att beslutsunderlaget var bristfälligt.
Från pensionärsorganisationernas sida är man nöjd
med att beslut ännu inte är
fattat, men känner oro för
att hela försäljningen så småningom kommer att gå igenom ändå.
– Handläggningen tyder
på att man har för avsikt att

sälja ut lägenheterna och
försämra möjligheterna för
pensionärerna att bo på ålderns höst. Man pratar hela
tiden om vilken fördel det
är för ekeröborna att man
har de här lägenheterna och
ändå vill man göra sig av med
dem, kommenterar Gunnar
Hjert efter mötet.
Även om bostadsfrågan var
den tyngsta punkten på dagordningen hann även en hel
del andra ärenden med att
avhandlas.
Allianspartiernas gemensamma politiska
plattform var ytterligare en
punkt på dagordningen, vilket ifrågasattes från ﬂera olika håll. Socialdemokraternas
Jan Hammarström var först
att ställa frågan.
– Jag förstår inte överhuvudtaget vad den har på dagordningen att göra, sa han.
Dokumentet som ger
riktlinjer för kommunens
politiska arbete under den
kommande mandatperioden antogs dock trots att S,
MP, V och Ö inte deltog i
beslutet.
En nyhet som alla var överens om var positiv var beslu-

tet om att en teknisk nämnd
ska inrättas i kommunen.
Den kommer att vara i drift
från den första april 2011 och
ha produktionsansvar för
tekniska driftsfrågor.
Två motioner avhandlades

också. Ö-partiets nya kommun f ullmäktigemedlem
Linus Forslid gjorde sitt premiärframträdande i talarstolen och talade för införandet
av kommunala båtramper,
vilket avslogs med motiveringen att iläggning och
upptagning av båtar inte är
en kommunal angelägenhet.
Monika Bubholz, (MP),
hade lämnat in en motion
om att kommunen ska erbjuda och bekosta hälsoundersökningar för barn och
personal på Gräsåkers förskola som haft stora problem
med inomhusmiljön under
senaste åren.
Dessutom konstaterades
att Dennis Ek, (SD), nu är
invald i kommunfullmäktige
istället för den avhoppade
Lars Bredler.

LO BÄCKLINDER

Flera
nyheter

Vi startar det nya året med mycket nytt.
Välkommen och hoppas du hittar något
som passar dig.
För de lite yngre så har vi miniorer och juniorer, i Stenhamra församlingsgård och i Färentuna
församlingshem. För ungdomar har vi den nyrenoverade ungdomslokalen -En trappa ner,
i Stenhamra församlingsgård. Där ﬁnns café, ﬁlmvisningar, spel, tävlingar och mycket mera.
Vi har nu Samtal om Jesu liv -Bibelstudium, även i Stenhamra församlingsgård.
I Stenhamra församlingsgård har vi veckomässa i Timmermannens kapell. På torsdagar har vi
gudstjänstplanering, till kommande söndags gudstjänst, alla är välkomna. Kyrkokören och
Alla-kan-sjunga-kören kommer att ha spännande samarbeten under våren, med andra körer,
musiker och solister. Spännande projekt och körresa planeras. Passa på att börja sjunga nu.

Öppet kyrkis
Stenhamra församlingsgård
Tisdagar och torsdagar kl 9.30-12.00
Färentuna församlingshem
Tisdagar kl 13.00-15.00
Fredagar kl 9.30-12.00
Stängt för utbildning fredag 28/1
Miniorer
Stenhamra församlingsgård, onsdagar
Färentuna församlingshem, torsdagar

Samtal om Jesu liv -Bibelstudium
Färentuna församlingshem
Kl 11.00-12.00, start 25/1
Stenhamra församlingsgård, start 3/2
Kl 19.30-20.30, start 3/2

Temakväll
27 januari kl. 19.00

Juniorer
Färentuna församlingshem, tisdagar
Stenhamra församlingsgård, onsdagar

Stenhamra församlingsgård

För information om miniorer och juniorer,
kontakta Mats Pyhäjärvi, 070-626 09 30
mats.pyhajarvi@svenskakyrkan.se

Lars Engblom berättar.
Vi börjar kvällen med veckomässa
i Timmermannens kapell.

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, stängt fredag 28/1, www.svenskakyrkan.se/faringso

Kristnandet av Sverige

Tappström

79k

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

Nötbog
Scan.
Ursprung Sverige. I bit.

/kg

2 för

30k

Skurna sallader
ICA. 100–300 g. Flera olika sorter.
Jfr pris 150:00–50:00/kg.

3990

1990

/kg

/st

Champinjoner
Sverige. Polen.

8 portioner
1 1/2–2 1/2 kg högrev eller nötbog, i grytbitar
Salt och svartpeppar
1 tsk timjan

Tulpaner
Alverbäcks. 10-pack.

Veckans
självscanningvara!
Tagliatelle
ICA Italia. 500 g.
Jfr pris 20:00/kg.
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2 lagerblad
2 klyftor vitlök
3–4msk vetemjöl

/st

Grytgrönsaker
ICA. 1 kg.

Köttgryta från
Bourgogne

39

90

1 ﬂaska enkelt rött vin
1 tärning nötbuljong
3 msk tomatpuré
Ca 200 g rökt ﬂäsk, tärnat
20-tal steklökar
Ca 200 g små hela champinjoner
Hackad persilja
Matfett till stekning
Recept: Recept.nu

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

ICA Butiksreklam

Priserna gäller vecka 4 t o m söndag 30/1 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Lovös mjölkbönder blir kvar
förhandlingen den 3 december talade man om en strukturrationalisering med idén
om en sammanslagning av
gårdarna Norrby, Edeby och
Berga.
– Det stiftet hävdade hade
de inte underlag eller fog för.
Det var bara spekulationer,
berättar Elin Rydström.
Arrendenämnden i Stock-

Elisabeth och Tom Rydström har arrenderat Lovö prästgård i tjugofem år. De driver gården ekologiskt som mjölkgård sedan 1987. 2008 meddelade
markägaren Stockholms stift att deras arrende skulle sägas upp. Efter en lång kamp får familjen Rydström nu förlängt arrende.
Foto: Ewa Linnros

LOVÖ | Mjölkbönderna på
Lovö prästgård får stanna
kvar som arrendatorer. Den
3 januari föll domen gällande arrendet i Stockholms
stifts arrendenämnd.
– Det känns jätteskönt, säger
Elin Rydström som driver
Lovö prästgård tillsammans

med sin man Karel Leesment
och sina föräldrar Elisabeth
och Tom Rydström.
Stockholms stift som äger
marken hade begärt att arrendet skulle sägas upp, huvudbyggnaden säljas som
privatbostad och marken
styckas av.
Mjölkbönderna
Elisabeth

och Tom Rydström har arrenderat gården i 25 år.
När de ville göra ett generationsskifte och överlåta arrendet till dottern Elin Rydström, sa Stockholms stift
upp arrendet av gården för
avﬂyttning den 14 mars 2010.
Paret Rydström ﬁck beskedet
i mars 2008 om uppsägning-

en. Sedan dess har processen
pågått för att lösa situationen.
Det som angavs från Stock-

holms stift som skäl till uppsägningen var att marken
behövdes dels för stordriftsrationalisering, dels för andra
ändamål än jordbruk. Under

holm avslog stiftets begäran om uppsägning då man
bland annat ansåg att stiftet
inte kunnat visa att gården
kan slås samman med de
andra gårdarna, eftersom all
mark runtomkring tillhör
Statens fastighetsverk och
inte kyrkan. Denna mark är
dessutom utarrenderad.
Vid en förlängning av arrendet hade Stockholms stift
begärt att arrendet skulle
höjas från 85 000 kronor till
200 000 kronor per år med
indexklausul. Familjen Rydström yrkade på halva beloppet utan klausul. Arrendenämnden beslutade att sätta
arrendet till 140 000 kronor
med uppjustering efter konsumentprisindex i mars i år.
– Man får ju räkna med en
höjning men vi hade hoppats på att den skulle blivit
lägre för att kunna investera
pengarna i gården. Vi vill
ju gärna modernisera men

det får vänta. Man får se det
som en seger ändå, säger Elin
Rydström.
Förlängning av arrende är
alltid på fem år vilket också
gäller i detta fall. Arrendet
står fortfarande på Elins föräldrar Elisabeth och Tom
Rydström. Frågan om ett
arvskifte får bli nästa steg.
Först gäller det att den dom
som arrendenämnden presenterat inte överklagas.
Stockholms stift har tre
veckors överklagandetid.

” Det stiftet
hävdade hade de
inte underlag eller
fog för. ”

– Vi är nöjda med att det har
fattats ett beslut och vi kommer inte att diskutera domen
förrän vid vårt första möte
den 25 januari.Jag bedömer
att det inte ﬁnns några intentioner att överklaga, säger Inger Olsson-Blomberg,
ordförande i Stockholms
stift.

EWA LINNROS

Ekerö är en växande kommun med 25 000 invånare i en fantastisk naturmiljö i Mälaren 1 mil från
6toFkKolms Fit\ +är Eor oFK Kit À\ttar människor taFk vare luJnet i komEination med närKeten till
storstaden 7vå av 6veriJes 1 världsarv ¿nns i Ekerö kommun 'rottninJKolms slott med dess
fantastiska slottsSark oFK vikinJastaden %irka+ovJården

Tekniska kontoret söker:

Exploateringsingenjör
Läs mer om tjänsten på www.ekero.se/ledigajobb eller
www.boardtalk.se
Bifoga där cv och ett kortare brev. Frågor besvaras av
Boardtalks konsult Lovisa Jerdéus 070 790 01 17.

Nyheter & information från våra församlingar

nr 1 2011

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 26/1
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA
Ralph Sjöholm

Söndag 30/1
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Jonas Gräslund, Sonorakören under ledning av Mait Thoäng
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Pernilla Hammarström
Ensemble ur kyrkokören,
dir: Kerstin Baldwin
Adelsö Hembygdsgården kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Svän Fogelqvist
Drottningholms slottskyrka
kl 16.00
OBS!TIDEN - ej annan tid som
felaktigt angetts i Kyrkfönstret.
HÖGMÄSSA
Jonas Gräslund
Ensemble Amabile: Christina Knochenhauer, Ann-Charlotte Knochenhauer, Ursula Naeve-Bucher,
Saskia Beer, Görel Rasjö Wrååk och
Robert Holmin Sjunger och spelar
musik från medeltiden.

Onsdag 2/2
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA
Pernilla Hammarström

Söndag 6/2
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
EKEBYHOVSMÄSSA
Ralph Sjöholm
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Elin Rundh Dapo.
sång: Staffan Eriksson
Munsö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Svän Fogelqvist
Ekerö kyrka kl 18.00
OBS! TIDEN
LJUSMÄSSA
Ralph Sjöholm, Ekerö kyrkokör,
dir: Kerstin Baldwin

Nytt år – ny start – nya aktiviteter
– När människor möts händer alltild något nytt. Olika
människor lockar fram olika
saker hos oss, säger diakon
Lena Burman Holmgren.
En del av Lenas arbete handlar
just om mötesplatser – tillfällen
för människor att mötas, byta
erfarenheter.
– Att utsätta sig för något nytt
där man inte på förhand vet,
kan vara lite läskigt men också
väldigt roligt, säger Lena.
Lena menar att vi ofta är
åskådare och konsumenter.
– Vi behöver vara delaktiga,
inte bara åskådare!
Under våren startar tre helt
nya aktiviteter som just har delaktigheten som kännemärke.
Öppna samtal
En grupp där samtalet styrs av
deltagarnas frågor och intressen
startar på Lovö.Sista tisdagsNYlOOHQLPnQDGHQ¿QQVWHRFK
kaffe framdukat, Christer Kivi
och Lena på plats.
Högt i tak och låga trösklar
är utgångspunkten. En plats att
dela funderingar och frågor och
vädra åsikter.
– Ingen har tolkningsföreträde, säger Christer Kivi.
Första träffen 25/1 kl 19.00
Bokcirklar
Många har upptäckt bokcirklar
som en mycket bra umgängesform. Genom att läsa böcker
tillsammans med andra får man

9HUNVDPKHWVNDWDORJHQKDUVNLFNDWVWLOODOODKXVKnOOLSDVWRUDWHW¿QQVLN\UNRUQDRFKSnZZZVYHQVNDN\UNDQVHHNHUR

både hjälp att hitta nya böcker,
fördjupning av innehållet och
många roliga samtal.
Du, som gärna vill ha bokläsarkompisar är välkommen
varannan tisdag till Ekebyhovskyrkan med start 1/2 kl 19.00
”Män emellan”
Nu får män/killar en egen
träffpunkt i Ekebyhovskyrkan.
En chans att prata om livets

väsentligheter och oväsentligheter, man och man emellan.
Initiativtagare till gruppen och
ledare tillsammans med två
andra män är Rickard Holmgren.
– För ungefär tio år sedan
gick jag i en ”Mitt i livet grupp”
här i kyrkan, berättar Rickard.
– Jag upptäckte hur värdefullt det var att få prata om
viktiga saker tillsammans.

Kvinnor har kanske mer vana
att dela livets olika frågor med
varandra – så här får männen en
chans på egen hand.
Bokcirklar
Stickcafé, sopplunch, barn/föräldraträffar, öppet hus, Blå cirkel – träffpunkterna är många.
Läs vidare i verksamhetskatalogen.
Marianne Abrahamsson

Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
29/1 Om Hopp, hopplöshet
och förväntan
Intervju: Mårten Mårtensson
5/2 Bygga broar - om möte
mellan generationer

Troxhammar Gård
ÖPPET LÖRDAGAR

10.00-14.00

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

HÖGMÄSSA

LJUSGUDSTJÄNST

med medeltida musik

PÅ KYNDELSMÄSSODAGEN

Ensemble Amabile:

Ekerö kyrkokör

Christina Knochenhauer, Ann-Charlotte
Knochenhauer, Ursula Naeve-Bucher, Saskia Beer,
Görel Rasjö Wrååk och Robert Holmin
präst

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

Jonas Gräslund

Söndag 30/1 kl 16.00
i Drottningholms slottskyrka

VARUMOTTAGNING tisdag & torsdag
kl 13.00-20.00 samt lördagar

under ledning av

Vill du vara med? Vi behöver ﬂer

Kerstin Baldwin

VOLONTÄRER

präst

Ralph Sjöholm

Söndag 6/2 kl 18.00
i Ekerö kyrka

Informationsträff för nya
volontärer den 3/2 kl 19.00
i butiken
Intresseanmälan skickas till
secondhand@malarokyrkan.se
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Ombyggnadsplaner upprör
ADELSÖ | Under hösten har insändarsidan i
Mälaröarnas nyheter vittnat
om oro kring renoveringen
av Adelsö kyrka. Det som
främst upprört är planer
på en viss ombyggnation
av kyrkan. Insändarna
uttrycker en rädsla för att
den medeltida känslan ska
försvinna och att kyrkan
blir för modern. Nu har
beslut fattats om hur denna
ombyggnation ska utföras.
Adelsö kyrka uppfördes i
slutet av 1100-talet. Kyrkan
är i behov av renovering i
form av en rengöring av väggar och tak och förändring av
den elektriska installationen.
Ljussättningen behöver också förbättras liksom högtalarsystemet.
En projektgrupp tillsattes
med representanter från kyrkorådet, en arkitekt, förtroendevalda och tjänstemän.
En rad olika åtgärder diskuterades i gruppen så som att
göra kyrkan mer handikappanpassad och att utvidga vapenhuset genom att bland
annat riva en vägg och öppna
upp.
– En idé om en brudkammare kom också upp. Jag
framhöll då att jag inte tyckte
att det fanns något behov av
att bygga om kyrkan då det

chans att säga sin mening.
Skrivelsen skrevs under av 76
personer. Efter detta blev det
ett möte.
– Det har varit två informationsmöten. Vid det första angavs också att det skulle
ﬁnnas senare möjligheter att
ta del av ritningarna på en utställning i hembygdsgården.
Den rapport jag fått var att
ingen har kommit och tittat
på dessa. Om det stämmer
kan jag inte bedöma, säger
Krister Skånberg, ordförande
i kyrkonämnden.
Slottsarkitekt Erik Langlet kontrollerar pågående arbete i Adelsö kyrka.
Man förbereder bland annat för ny dragning av ledningar för el, ljus och
ljud.
Foto: Solveig Magnusson

inte varit något brudpar eller dopföräldrar som har uttryckt ett missnöje under
de tio år som jag har jobbat
i den inre delen av kyrkan,
berättar kyrkvaktmästaren i
Adelsö kyrka Desirée Björk
som också deltog i gruppen i
inledningsfasen.
Hon reagerar starkt på
att
ombyggnadsplanerna
inte aktivt presenterats för
adelsöborna och anser att beslutet tagits på ett icke demokratiskt korrekt vis.
– Jag tyckte att det skulle
vara ett möte med adelsöborna om det överhuvudtaget
skulle vara en ombyggnation

eller inte, säger Desirée Björk.
Flera adelsöbor reagerade
på samma sätt. I insändarna
kunde man läsa ”Är det något
som adelsöborna blir informerade om och fått tycka till
om? Nej!” I en annan insändare under hösten stod ”Det
vi undrar över är varför har
inte adelsöborna informerats
redan från början och varit
med under resans gång?”
Som en följd av reaktionerna cirkulerade en skrivelse
ställd till Adelsö/Munsö kyrkoråd. I skrivelsen begärde
man att få ett informationsmöte i demokratisk anda
där adelsöborna skulle få en

KOMVUX – studera
i Ekerö Centrum
Sök nu till våren 2011

Ett andra möte ägde rum
den 9 januari. De adelsöbor
som Mälaröarnas nyheter har
talat med och som önskar att
vara anonyma är kritiska till
hur kallelsen till detta möte
har skett och tycker att den
gått ut alldeles för sent. Man
anser att inte alla i och med
det har fått en chans att känna
till det.
– Till mötet som hölls kom
trettiofyra personer. Majoriteten av dessa var involverade i projektet som sådant,
antingen som förtroendevald
eller som maka eller make
till densamme samt projektledare och arkitekt. Sjutton
stycken hade inte någon som
helst koppling till de förtroendevalda och av dessa var vi
nio som skrivit på listan mot

ombyggnationen. Det totala
antalet underskrifter på den
listan är nu 133 stycken, berättar Desirée Björk.
– Det första mötet annonserades i Mälaröarnas nyheter på kyrksidan. Däremot
kan jag tycka att man kunde
kallat tidigare till mötet den
9 januari. Kallelse kom upp i
början av samma vecka som
det mötet hölls. Nu är Adelsö
en ganska liten ö och många
pratar med varandra. Att
det av de 133 som skrivit på
namnlistan endast var några
få närvarande och att alla andra hade missat, det kan jag
tycka är märkligt, säger Krister Skånberg.
Vad gäller namnlistan berättar Desirée Björk att den
inte godkänts som lista för
att en del namnunderskrifter inte kunde utläsas och
att det konstaterats att några
inte tillhörde Svenska kyrkan
eller var skrivna i annan församling.
– På namnlistan fanns underåriga, oläsliga namnteckningar, medlemmar i katolska kyrkan och även personer
som inte är adelsöbor. Hur
ska vi kunna bemöta dem?
säger Ove Wallin, representant för kyrkorådet i AdelsöMunsö församling.
– Vad de som skrivit under

inte visste var att förslaget
har förändrats på mycket väsentliga punkter. Det som nu
föreslås är väldigt stramt och
är synnerligen små förändringar, säger Krister Skånberg.
Arbetena kräver godkännande av Länsstyrelsen och sker i
nära samarbete med Länsmuseet som antikvarisk kontrollant. Länsstyrelsen yttrade
sig för den planerade förändringarna av vapenhusets gestaltning den 14 december.
Förslaget att ﬂytta fram
västväggen till läktarens pelare med en ”väl formgiven
västvägg med bibehållen
mittaxel i form av ett slutet
dörrpar, till exempel de beﬁntliga dörrarna, är enligt
Länsstyrelsens mening en
möjlig omgestaltning som
alltjämt bevarar vapenhusfunktionen.”
I samma yttrande avslog
däremot Länsstyrelsen ett
borttagande av västväggen så
att kyrkorummet förlängs ut
till kyrkans västentré.
Man ansåg att detta skulle
skapa ”ett helt nytt och för
denna traditionslöst samband, där det nya kyrkorummet inte får en tydlig början.”
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Trött på bilköer? Flytta ”hem”företaget till Ekerö!

Våren 2011 kan du läsa kurser på grundläggande nivå i engelska,
matematik, svenska och svenska som andra språk.
På gymnasienivå kan du läsa engelska A, matematik A samt svenska/
svenska som andraspråk A. Kurserna i matematik grund/A
samt svenska som andraspråk A erbjuds även kvällstid.
Kurserna startar vid tillräckligt många sökande.

Kombilokal - Gamla Ekerövägen 49, Ekerö (f.d Ekerö Energi)
Tvåvånings kontorsbyggnad i mycket bra läge. Huvudbyggnad
om ca. 1 072 kvm innehållande bl.a. 17 st kontorsrum, utställningsoch konferensrum, dusch, bastu, lunchrum etc. samt fristående
lagerbyggnad om ca 146 kvm. Goda parkeringsmöjligheter

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

www.ekero.se/vux
Kurserna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade.
Du kan söka studiemedel via www.csn.se
Kombilokal - Bryggavägen 101, Ekerö

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

Här finner du generösa ytor lämpliga för såväl handel/butik som
produktion/tillverkning, lager, och/eller kontor. Total yta ca. 1 450
kvm med ytterligare byggrätt om 1 600 kvm.
Goda parkeringsmöjligheter samt bra rangerytor

Tel: 08-514 933 42, e-post: johnny.korhonen@tele2,se

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

www.maklarringen.se

Ekerö Träkvista
Hög charmfaktor och en härlig atmosfär! Från 1920-talet, områdets kafé och mötesplats. Idag ett mycket
trevligt hus som är renoverat under de senaste åren. Nytt kök, kaklat badrum, trägolv, braskamin, bevarade
ursprungsdetaljer. Plan fin trädgårdstomt med bra solläge. Uteplats med kvällssol. Fristående byggnad ca 52
kvm med garage, förråd och gästrum. Lugnt läge längs återvändsgata. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a
innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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Södra Kafévägen 10
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gällstaö
Exklusivt påkostat arkitektritat drömhem med öppen genomtänkt planlösning och bra sovrum, toppfräscha
badrum, generösa allrum och vinterträdgård. Stora fönsterpartier och ryggåstak ger fint ljusflöde och härlig
volym. Sjöutsikt åt två håll & vacker designad trädgård. Tuff modern design som smälter fint in i naturen i
pefekt harmoni mellan ute och inne. Allting är gjort med känsla för mycket hög kvalité på såväl materialval
som arbetsutförande. Förberett för vinkällare. Bergvärme.
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Ekerö Lundhagen
Sjöutsikt och härligt söderläge! Charmigt 40-talshus om totalt ca 140 kvm + inglasad altan. Ovanvåning: 2-3
rok, duschrum. Nytt kök -05. Källarvåning: 1 stort rum, helkaklat bad/duschrum, tvättstuga och förrådsrum.
Vatten/luftvärmepanna -07. Huset genomgick flera större renoveringar mellan 88-92 + 05-07 och är idag i
gott skick. Plan trädgårdstomt 1.008 kvm. Lillstuga perfekt som sovrum för gäster eller allrum till tonåringen.
Fastigheten har ett mycket bra läge, centralt i tätorten men lugnt vid återvändsväg. Besiktigad.

Furustigen 9
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Grenvägen 5A
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gräsåker

Färingsö Skönvik

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

Sjönära enplansvilla om 4 rum och kök varav 3 sovrum. Nyrenoverat badrum, för övrigt visst
moderniseringsbehov. Stor altan under tak med härligt solläge. Äldre uppväxt tomt med fina
odlingsmöjligheter. Garage. Badplats och båtbrygga inom gångavstånd. Busshållplats strax
utanför fastigheten på Björkviksvägen. Besiktigad.
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Gräsåkersvägen 7A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Det kommer att hända en hel del hos oss under nästa år, var så säker.
Vi sparkar igång direkt efter nyår.
Välkommen till en mäklare som vet hur man bjuder till.
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FORTS FRÅN SID 8
Ett förnyat förslag till ombyggnationen av vapenhuset
inkom till Länsstyrelsen den
27 december. Detta förslag
godkändes den 28 december.
Till det nya förslaget skriver Länsstyrelsen ”Vi tycker
att förslaget är tilltalande och
anser att ett förverkligande
efter detta fortfarande ger
vapenhuset den småskalighet som det har haft sedan
1800-talet och som är så
viktigt att behålla för denna
ålderdomliga och riksintressanta sockenkyrka.”
Förslaget innebär att man
tar bort väggen till den lilla
skrubb som idag är kyrkovaktmästarens
arbetsplats
för att göra vapenhuset rymligare. Kyrkovaktmästarens
skrubb kommer att försvinna i och med att väggen avlägsnas.
– Här kommer det att byggas skåp av ett ﬁnsnickeri
som ska dölja en arbetsbänk,
dammsugare, vaser, ljusstakar med mera. Finns det saker som inte ryms här som är
årstidsbundna kan man lägga
dem i de andra förråden vi
har bakom kyrkan, berättar
Ove Wallin.
Kyrkorådet tog beslut den
12 januari om att genomföra
ombyggnationen av vapenhuset efter det nya och av
länsstyrelsen godkända förslaget.
EWA LINNROS

Säker skolväg – inget busskort
Även elever som inte berörs av nytt övergångsställe blir utan kort
KOMMUNEN | Ett flertal
barn boende på Gällstaö
får från och med vårterminen inte längre busskort från kommunen.
En anledning är det övergångsställe med trafikljus
som sattes upp mellan
Ekebyhovsallén och Brygga
industriområde under
sommaren, vilket gjorde
skolvägen säkrare till
Ekebyhovskolan. De barn
som går i Närlundaskolan
har också fått det fria busskortet indraget, trots att
övergångsstället inte berör
dem.
Skollagen säger att hemkommunen är skyldig att anordna
kostnadsfri skolskjuts för
elever i grundskolan om sådan behövs med hänsyn till
färdvägens längd, traﬁkförhållandena, funktionshinder
hos elever eller annan särskild omständighet. I första
hand är det längden på skolvägen mellan hemmet och
skolan som avgör om kommunen beviljar skolskjuts.
Med skolväg menas här
den kortaste användbara
gång- eller cykelväg till den
skola som ett barn är hänvisad till, så kallad hänvisningskola. De avstånd som
gäller till skola eller anvisad

Det nya övergångsstället har gett Gällstaöbarnen säkrare skolväg till
Ekebyhovskolan. Barnen får därmed inte busskort längre. Även de barn
som går på Närlundaskolan och som tidigare fått busskort blir av med
detta, trots att övergångsstället inte påverkar deras skolväg.
Foto: Ewa Linnros

uppsamlingsplats/hållplats
för att få busskort från kommunen är minst två kilometer skolväg för barn i förskoleklass och elever i skolår 1-3.
För elever i skolår 4-9 gäller
minst fyra kilometers skolväg.
Gällstaöbarnens

hänvisningskola är Ekebyhovskolan. Förut ﬁck även Gällstaöbarn från årskurs 4 och
uppåt, busskort för att ta sig
till och från Ekebyhovsko-

lan, trots att skolvägen håller sig inom avståndskraven.
Anledningen var att det inte
fanns en tillräckligt säker
skolväg dit.
I och med det nya övergångstället blev skolvägen
säker och därför har nu det
fria busskortet dragits in. För
de yngre barnen som går på
Ekebyhovskolan har en skolbuss införts.
Ett stort antal Gällstaöbarn går på Närlundaskolan.

Nya avgifter för
vatten och avlopp
från 1 januari 2011
Taxa för vatten och avlopp ändras från 1 januari 2011. Den omarbetade taxan leder
till en mer rättvis fördelning av avgifterna. I den nya taxan tas avgift för dagvatten ut
separat.
9HUNVDPKHWHQI|UYDWWHQRFKDYORSSlUDYJLIWV¿QDQVLHUDG)|UDWWYDWWHQRFK
avloppskollektivets kostnader ska täckas höjs nu brukningsavgiften stegvis under
tre år. Det är nu första gången på tio år som brukningsavgiften höjs. Anläggningsavgiften höjs också för första gången på 20 år. Efter avgiftshöjningarna ligger
kostnaderna för vatten- och avloppsabonnenterna på en fortsatt låg nivå jämfört
med andra kommuner i regionen.

Dessa barn har nu också fått
det fria busskortet indraget,
trots att skolvägen till skolan
är längre än avståndskraven.
Det något motsägelsefulla är
att barnen som går i Närlundaskolan faktiskt haft fritt
busskort fram till nu och då
även de äldre barnen.
– Här tror jag att kommunen gått ut med otydliga besked, eller i vilket fall olika
besked om vad som är hänvisningsskola och inte. Närlundaskolan har aldrig varit
ofﬁciell hänvisningsskola,
däremot tror jag att föräldrar
har fått information av skolan om att man får busskort
och då har det blivit så. Vi
har aldrig varit inblandade i
det, säger Anders Anagrius,
nämndansvarig för barn- och
ungdom i kommunen.
I samband med att över-

gångsstället med traﬁksignaler skulle sättas upp och
skolbussen införas såg man
över alla skolbarn boende på
Gällstaö.
– Nu när vi tittar på det har
egentligen ett antal elever
felaktigt fått busskort och då
uppstår frågan om de ska få
behålla det eller inte. Vi tittar på det nu, jag har inget
svar idag. Jag vill vara säker
på att vi har haft någon form

av information någonstans,
där det står om detta med
hänvisningsskola. Men det
är inte så lätt att få fram detta
ett antal år bakåt i tiden, säger
Anders Anagrius.
Tidigare var Träkvista hän-

visningsskola för Gällstaöbarnen. De barn som började
på Träkvistaskolan under den
period då skolan var hänvisningskola, får därmed även
fortsättningsvis kort.
– Vi måste titta på det
utifrån ett kommuncentralt
perspektiv. Närlunda är inte
hänvisningsskola, säger Anders Anagrius.
Det är fritt att välja skola och
man behöver inte nödvändigtvis välja hänvisningskolan.
– Vi kommer nu, i och med
att vi har så pass trångt på
skolorna i centrala Ekerö och
stor konkurrens om skolplatserna här, att införa ett
begrepp som heter reserverad skola och det är just hänvisningsskolan. De som till
skolvalet nu till hösten inte
gör ett aktivt val kommer
att ha en garanterad plats på
hänvisningskolan, avslutar
Anders Anagrius.

EWA LINNROS

Kom in och
bli inspirerad
av Vårens
Nyheter!!!
Och var
med i
utlottningen
av ett
fårskinn
från
Shepherd!

)XOOVWlQGLJWD[D¿QQVDWWODGGDQHUSnNRPPXQHQVKHPVLGDwww.ekero.se/va .
Taxan kan också beställas från kundtjänst för VA och renhållning. Till kundtjänst är
du alltid välkommen att höra av dig om du har frågor som rör VA eller renhållning.
Telefon:
08-560 394 00
Telefontid: Vardagar kl. 9 - 12.
E-post:
kundtjanst@ekero.se

Mälarö Torg 14 D, 560 358 68
Ekerö C – mittemot bokhandeln
Din närmsta inredningsbutik
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KRYSSLINJELASER

1495:(1790:-)

KRYSSLINJELASER

Krysslinjelaser
CL30.

1395:(1995:-)

+RYSSLINJELASER
,!8 INKL STATIV

Missa inte vår lagerrensning!
du hittar fler erbjudanden i butiken.
Hitachi-SET

1995:-

Einhells
kraftfulla
borrhammare
med SDS+,
bilningsverktyg,
1250W.

(3790:-)

Hitachi borr/skruvdragare 12 volt,
2 batterier, inkl ﬁcklampa och radio.

BORRHAMMARE

1095:(364:-)

Utförsäljning
av Malmbergs
utebelysning
Bästa
köpet!

FLERA OLIKA
MODELLER

50%
BORRHAMMARE

1095:(1499:-)

%RBJUDANDET GËLLER T O M  FEBRUARI  ELLER SÍ LÍNGT LAGRET RËCKER

Byggplaner?
2VTPUVJOMrOQpSWTLKH[[
WSHULYH¶Z[VY[ZVTZTr[[

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
4EL     s &AX     s INFO FARINGSOTRASE
WWWFARINGSOTRASE s &ËRENTUNAV    3KÍ

+\MrYR\UUPNOQpSWH]
]rYWLYZVUHS

www.davidarmstrongdesign.com

EEinhell
bborrhammare,
SDS+ och bitsadapter
S
14,4 volt.
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Upprörda lovöbor anmäler
Ekerö kommun till JO
LOVÖ | Drygt hundra lovöbor har tillsammans anmält
kommunens politiker till
Justitieombudsmannen
för kränkning av världsarvskonventionen när det
gäller Förbifart Stockholm
och den planerade fyrfiliga
vägen förbi Drottningholm.
– Politikerna har inte förstått
vad ett världsarv är och att
kommunen har ansvar för att
bevara det. Det är så mycket
som mörkas i den här historien. Man har inte ens diskuterat andra lösningar än de som
kommunen förespråkar, säger
Gunnel Bergström, boende på
Lovö och en av dem som skrivit under JO-anmälan.
I anmälan som är daterad

den 30 december påpekar
drygt hundra lovöbor att enligt världsarvskonventionen
är kommunen, Riksantikvarieämbetet och Fastighetsverket skyldiga att ”göra allt”
för att skydda världsarvet.
”Riksantikvariämbetet och
Fastighetsverket
försöker
göra detta så vitt avser påverkan från Förbifart Stockholm. Ekerö kommun gör
tvärtom, vilket är en kränkning av världsarvskonventionen” skriver de.
– Jag har förståelse för att
en breddning av Ekerövägen
till fyra körfält och Förbifart
Stockholm väcker både po-

sitiva och negativa känslor.
Men att anmäla kommunstyrelsen till JO baserat på
att vi har en politisk uppfattning saknar grund. Det
är minst sagt anmärkningsvärt eftersom inga formella
fel har begåtts. Det står politiken fritt att fatta beslut,
kommenterar
kommunstyrelsens ordförande Peter
Carpelan (M).
Anmälarna hänvisar också

till regeringens tillåtlighetsbeslut för Förbifart Stockholm där det framgår att
kultur- och naturvärden på
södra Lovön i största möjliga utsträckning ska skyddas och menar att genom att
förorda två traﬁkplatser på
Lovön riskeras världsarvsstatusen. Anmälarna vänder
sig även mot det avtal om
att göra väg 261 fyrﬁlig förbi
Drottningholm och hänvisar till att även detta är en
fara för världsarvet enligt
ICOMOS (Unescos
expertorgan för kulturmiljöfrågor och för världsarvskonventionen) skrivelse från
2009.
– Drottningholm är Sveriges första världsarv och ﬁck
sin status 1991. Då var det
känt att Ekerövägen skulle
bli treﬁlig. Det är mycket intressant att ICOMOS tjugo år
senare kommer på att nuvarande Ekerövägen är ofören-

Lovöborna befarar att Drottningholm kommer att bli av med sin världsarvsstatus om den fyrfiliga vägen förbi slottet och de planerade uppfarterna
till Föribfart Stockholm på Lovö blir verklighet.
Foto: Lo Bäcklinder

lig med Unescos konvention
om världsarv, men inte var
det för tjugo år sedan, säger
Peter Carpelan.
– ICOMOS vill med alla
medel hindra, hejda och
stoppa ekeröbornas möjligheter att bo, leva och verka i
Ekerö kommun. Kommunstyrelsens uppfattning är att
en breddning av Ekerövägen
anpassad till världsarvet gi-

vetvis kan genomföras, fortsätter han.
I anmälan skriver även
lovöborna att de ﬁnner det
anmärkningsvärt att kommunen aktivt stödjer en
markägare genom att förorda
traﬁkplatser på Lovö istället
för Lindö. De hänvisar till det
brev som Mälaröarnas nyheter tidigare skrivit om där
Peter Carpelan tillsammans

med Peder Wachtmeister
från Wallenbergs stiftelse
motsätter sig traﬁkplatser på
Lindö bland annat med hänvisning till att det skulle sätta
käppar i hjulet för den tänkta
utbyggnaden av Ekerö centrum mot Västeräng.
Nu hoppas lovöborna på att
anmälan ska tas upp av JO och
eventuellt även leda till ett

ärende hos Justitiekanslern.
– Vi hoppas att projektet
stoppas och att man börjar
titta på andra lösningar, för
om kommunen expanderar
på det sätt som man förutspår så kommer den fyrﬁliga
vägen ändå bara vara en lösning som räcker på kort sikt,
säger Gunnel Bergström.
LO BÄCKLINDER

Än finns det hopp för ”Cornelistorpet”
däribland Cornelistorpet, om
inte en förändring sker i planerna.
– Ursprungligen var Nibbla
gård en sammanhängande
gård som sedan delats upp
i ﬂera mindre arrenden och
hyrts ut till ett par olika familjer, berättar kulturnämndens
ordförande Gunilla Lindberg, som var den som först
engagerade sig i bevarandet
av torpet genom en krönika i
Mälaröarnas nyheter.

Cornelis Vreeswijks första bostad i Sverige ligger i Nibbla och riskerar att rivas när området nu ska styckas upp
i tomter.
Foto: Gunilla Lindberg

NIBBLA | Det torp i Nibbla
där Cornelis Vreeswijk
tillbringade sina första år
i Sverige har sedan en tid
befunnit sig i farozonen.
Cornelisvänner inom och
utom kommunen kämpar nu
för att det ska bevaras.
I torpet ﬂyttade Cornelis in
tillsammans med sin familj
när han kom till Sverige från
Holland som 13-åring 1950.
Fem personer bodde i den lil-

la stugan på ett rum och kök
med 150 meter till utedasset. Cornelis själv bodde där
i fem år fram till den dag han
gick till sjöss som 18-åring
och för gott lämnade Ekerö.
Innan dess hade han dock
hunnit med både en kortare
skoltid på Sundby skola och
sommarjobb på Konsum i
Träkvista.
Idag är torpet förfallet och
ägs, liksom marken som det
ligger på, av Stockholms

stad. Området håller som
bäst på att detaljplaneras av
Ekerö kommun som ett led i
utbyggnaden av Nibblaområdet. Planläggningen är för
övrigt en del av Ekerö kommuns köpeskilling till Stockholms stad för köpet av Skå
ﬂygfält.
Genom att marken nu delas

upp i mindre tomter måste
några av de gamla byggnaderna som ﬁnns där offras,

Fortfarande driver hon frågan som har varit uppe i kulturnämnden och även blivit
omskriven i bland annat Dagens Nyheter. Enligt henne
är det möjligt att rädda torpet
genom att göra om den föreslagna tomtindelningen till
viss del och låta torpet ingå
på en av de nya tomterna.
Förhoppningen skulle sedan
vara att hitta en köpare som
kan tänka sig att restaurera
torpet och kanske till och
med göra det till en minnesplats över Cornelis.
– Jag har blivit kontaktad
av en person som säger sig
vara villig att driva torpet
och bevara det som ett litet
museum. Han har dock inga

egna pengar så någon behöver ﬁnansiera det hela. Sista
ordet är långtifrån sagt i det
här ärendet, säger Gunilla
Lindberg.
På stadsarkitektkontoret ser
man två olika lösningar på
problemet.

”Jag har blivit
kontaktad av en
person som säger
sig vara villig att
driva torpet och
bevara det”

– Dels ﬁnns det en intressent som är villig att köpa torpet och ﬂytta det till sin egen
mark. Jag vet att den personen även har varit i kontakt
med Stockholms stad, men
jag vet inte vad de diskussionerna har lett fram till, säger
Johan Hagland, miljö- och
stadsbyggnadschef.
Han berättar även att
Stockholms stad har funderingar på att eventuellt ﬂytta
torpet cirka hundra meter
bort så att det hamnar på

mark som redan är bebyggd
med äldre hus. Den förändring i tomtindelningen som
Gunilla Lindberg förespråkar
tror han dock inte kommer
att bli aktuell.
Johan Hagland berättar även
att de givit i uppdrag till Stockholms länsmuseum att dokumentera byggnaden både utvändigt och invändigt.
– Min uppgift blir att dokumentera, men jag kommer
inte att göra en kulturhistorisk
värdering, säger Lisa Sundström
byggnadsantikvarie
som precis fått uppdraget.
Cornelis Vreeswijk har
trots att han kom till Sverige
först som tonåring kommit
att bli en av Sveriges populäraste artister genom tiderna
och många cornelisvänner
har blivit upprörda över planerna på att riva torpet. I
kommunen ﬁnns det också
många som haft en personlig
relation till honom.
– Senast igår pratade jag
med en man som var kamrat
med honom när han bodde
härute, berättar Gunilla
Lindberg.
LO BÄCKLINDER

www.husmanhagberg.se

Färingsö Stenhamra
Tomten är två separata fastigheter med ytterligare byggrätt. Garage samt plats för två bilar på asfalterad uppfart. Nära skola/dagis,
Gedigen påkostad soutterängvilla högt belägen med vy över hela Stenhamra, gästhus och stor pool. Smakfullt renoverat till
buss och butik. Mälaren på gångavstånd med bad och båtliv.Nära stall och sporthall. Fina grönområden med promenadslingor och
bästa skick. Ljusa vackra rum, exklusivt kök i massiv kanadensisk körsbär, granitbänkar och sjösten. SPA-avdelning av högsta klass med
vackra vyer. Ett boende utöver det vanliga! Varmt välkommen på visning.
tidlösa materalval. 168+46 kvm. 4-5 sovrum.Ogenerat barnvänligt läge med tomt om 2.003 kvm där pool från 2008 tillför det lilla extra.
Stort pooldäck med sol från morgon till kväll som rymmer både stort batbord och massor med solsängar. Charmigt gästhus om ca 20 kvm. Utgångspris: 4.795.000 kr Visas: Sön 30/1 12.00-13.00 & mån 31/1 18.30-19.00 Adress: Alviksvägen 2 D & E
Ekerö 08-560 304 22
Anlagd tomt med plana gräsytor samt terrasserade delar med gott om blommor och fruktträd.

Ekerö Sandudden

Färingsö Törnby Gård

Barnvänligt skyddat läge längst in vid vändplan endast ett stenkast till stranden. Genomgående fint skick, ljusa trivsamma
ytor. 4 sovrum. 147+58 kvm samt garage i huset som enkelt kan bli extrarum. Byggår 2000, påkostade materialval som ger
bekymmersfritt boende. Trädgårdstomt om 946 kvm som blommar vackert från vår till höst. Ogenerat med gräns mot stor
grönskande allmänning. Nära skola, dagis, buss. Fina promenadslingor utmed vattnet och till Träkvista Torg. Båtklubb i området.
Utgångspris: 4.990.000 kr Visas: Vänligen ring för information. Adress: Krossvägen 31 Ekerö 08-560 304 22

"Hästgård" på landet med ca 20 minuter till Brommaplan. På ett behagligt avstånd från storstaden bor man här omgärdad av
det vackra landskapet med utsikt över hästhagar och ett stenkast från stallet. Stilfull välhållen villa om totalt 305 kvm i högt och
soligt läge. Barnvänlig trädgårdstomt om 3409 kvm med gott om frukt och bär och goda odlingsmöjligheter för den som har
intresse. Garage, förråd samt växthus. Nära buss, butik. Gångavstånd till motionsspår och ishall.
Utgångspris: 4.150.000 kr Visas: Sön 23/1 14.15-15.15 & tis 25/1 18.00-18.30 Adress: Törnby Gård 8 Ekerö 08-560 304 22

Nöjd säljare med
pengar över till annat
Ring oss så berättar vi vad din bostad är värd.
Välkommen att bli nöjd du också!

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

Starta året med dig själv,
acceptera INTE torr hud eller torra händer
tKom

på en Ansiktsbehandling 90 min 695 :- och få
en gratis handbehandling, värde 225:-

eller stel nacke och ond rygg
.ODVVLVNPDVVDJHPLQ RUGSULV

Kolla in vår nya hemsida
med kundklubb, webshop
och nyheter
www.salongcosmetae.se

Mälarötorg 10, Ekerö centrum
08-560 355 82
Kvällstider finns, Välkommen !
Jeanette, Katarina och Gunilla

Erbjudandet gäller t.o.m 20/2

O Klassisk

ansiktsbehandling (90 min) ............. 440:O AHA ansiktsbehandling (50 min) ..................... 350: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:-

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

Välkommen till

Anias hud och skönhet!
Ge dig själv en bra början på det nya året
– boka en behandling. Under januari och
februari gör jag nagelförstärkning med
gel för 575 kr (ord. 725 kr)

14 nyheter
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Seaside och den ”nya” båten
TAPPSUND | Seaside ligger
”troget” kvar i kanalen och
senaste beskedet från kronofogdemyndigheten tyder
på att fartyget kommer så
göra ett tag till. Samtidigt
oroas nu många över den
”nya” skrotbåt som en tid
tillbaka lagt till i kanalen.
Anbudstiden för upphandlingen för ett avlägsnande av
Seaside gick ut den 26 november.
Efter det har en utvärdering av inkomna anbud tagit
vid. Tiden för en sådan utvärdering ligger i normala
fall kring en månad. Efter
att utvärderingen är klar ges
ett tilldelningsbeslut till den
som får anbudet och de övriga anbudsgivarna har då en
överklagandetid.
Så långt har man inte kommit i fallet Seaside. Upphandlingen pågår och är ännu
inte avslutad.
Upphandlingssekretess råder till och med tilldelningsbeslutet att offentliggjorts.
– Tilldelningsbeslut bedöms kunna fattas under
första kvartalet 2011. Tyvärr
har jag inte mer information
just nu, säger Mathias Molin
på kronofogdemyndigheten.
Ekerö kommun JO-anmälde kronofogdemyndigheten i
slutet av oktober för orimligt

Fartyget Seaside har fått sällskap i kanalen av en annan båt. Det
finns ingen ägare registrerad för båten som är förtöjd vid caféet i
Tappströmskanalen.
Foto: Ewa Linnros

Båt nummer två ligger förtöjd vid
denna skylt.

lång handläggningstid kring
Seaside.
– Det här visar ju bara att
vår JO-anmälan var välgrundad. Det tar en absurt lång
tid för all handläggning som
kronofogden ägnar sig åt i
den här frågan. Det saknar all
rim och reson i hur lång tid
en upphandling ska ta, säger
Peter Carpelan, kommunstyrelsens ordförande.

är idag fritt och gratis att lägga sin båt där.
– Det kan man tycka är konstigt med tanke på problematiken kring Seaside. Det
har inte funnits ett regelverk
kring det tidigare eftersom
det har fungerat. Men eftersom det ser ut som det gör
nu, har kommunen börjat
fundera på att ha någon form
av bestämmelse kring detta.
Vi har fått indikation om att
politikerna vill att vi ska titta
närmre på det, säger Johan
Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef i kommunen.

I Norge jobbar man däremot

dag och natt i arbetsgruppen Skogøys vänner som
vill återbörda fartyget till sitt
hemland.
Nya öppningar kan tänkas
ha dykt upp, men man väljer
att inte berätta något än.

– För att inte ödelägga en
eventuell möjlighet att komma vidare, vill vi inte säga något i dagsläget, berättar Eilif
Gabrielsen.”
Något längre in i kanalen
har många kommuninnevånare noterat ännu en båt som
stationerat sig.
Båten är inte registrerad så
det går inte att hitta någon
ägare till båten. Båten är dock
till skillnad från Seaside ﬂyttbar då den ﬂyttats runt. Bland
annat låg den för en tid sedan
i viken efter Lindö tunnel.
Bekymret för kommunen
är att det inte ﬁnns några bestämmelser om hur man får
lägga upp båtar i kanalen. Det

Foto: Ewa Linnros

EWA LINNROS

Snart öppnar vi i

stenhamra!

Passa även på att shoppa: nyheterna
på min salong är Artdecomakeup, hudvård från
Dermalogica och smycken
från Pilgrim.

Nu kan du boka din behandling direkt på www.anias.se
Kontakt:rJOGP!BOJBTTFrXXXBOJBTTF

Har du spänningshuvudvärk?
Låt våra duktiga Naprapater hjälpa dig.
NYA
ÖPPETTIDER!

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre

8-19
7.30 - 17.00
7.30 - 19.00
7.30 - 17.00
8-16

Tel 08 -560 313 31

www.naprapaternaekerö.se

Träning
269 kr/m
ån
Ansök om medlemskap redan nu
så får du 50% på inträdesavgiften.
Dessutom får du träna på vår anläggning
i Träkvista tills vi öppnar Stenhamra
i februari!
För mer info besök www.pulsochtraning.se

Apelvägen 22 G+H

08-549 00 600
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Nio stipendiater fick pris
EKERÖ | Stipendieutdelning
var i sedvanlig ordning den
första punkten på kommunfullmäktiges sista
sammanträde för året den
16 december. Ett helt gäng
drivna och engagerade
ekeröbor fick då den uppmärksamhet de förtjänar.
Först ut var barn- och ungdomsnämndens stipendium
mot våld, vandalisering och
främlingsﬁentlighet vilket
gick till Närlundaskolans
projekt med ”rastänglar”.
Projektet, som är ett samarbete med antimobbing-organisationen Friends, innebär
att frivilliga femteklassare
ﬁnns tillgängliga under rasterna för att vara stöd och

förebilder för sina klasskamrater.
Motiveringen löd: ”Närlundaskolans projekt med
rastänglar är en kreativ vidareutveckling av ett beﬁntligt koncept som på ett
föredömligt sätt tar tillvara
elevernas eget engagemang i
kampen mot våld och främlingsﬁentlighet, bidrar till
att skapa trygghet och arbetsro och utgör ett stöd för
skolans värdegrundsarbete
och som kan vara ett bra
föredöme för andra skolor i
Ekerö kommun”.
Näst i tur var kulturnämndens ungdomsledarstipendium på 15 000 kronor som
delades av de två ungdomsledarna Andreas Martinsen

Kommunlarådet Peter Carpelan delar ut kommunstyrelsens stipendier för kompetensutveckling bland kommunens personal.
Foto: Johan Elfver

och Maria Lavrell. Kulturnämnden skriver bland annat att Andreas Martinsen
får priset ”för sitt stora engagemang inom Träkvista
sjöscoutkår. Andreas är en
idérik medarbetare med stort

hjärta, engagemang, energi
och tålamod…”
Motiveringen till att dansläraren Maria Lavrell ﬁck stipendiet lyder bland annat:
”Marias passion för dans
innebär att hon lägger ner en

stor del av sin fritid på alla
sina dansgrupper. Maria är
därmed en uppskattad ledare
som förstått att dansen kan
ge unga ﬂickor självförtroende och en berikande fritid”.
Miljönämndens stipendi-

Prisregn över nytänkande äppelfabrikör

Försämrad enkätplacering

FÄRINGSÖ | I SM i mathantverk i Östersund i
slutet av 2010 tog äppelfabrikör Katharina Ångström
från Äppelfabriken på
Färingsö hem ett guld och
tre silver för sina produkter.

KOMMUNEN | I socialstyrelsens nationella brukarundersökning som presenterades i
november 2010 hamnar kommunens särskilda boenden
på plats 8 jämfört med förra
årets placering på plats 2. Det
så kallade ”Nöjd kund-indexet” (NKI) ligger på samma
värde som förra året, men ﬂera andra kommuner har höjt
sina värden och har på så sätt

Guldmedaljen vann hon
med sin hallonmarmelad.
Motiveringen löd: ”Lyxig

med mycket god balans mellan bär, sötma, syra. En upplevelse man inte kommer
tröttna på”. Silvermedaljerna
ﬁck hon för sin rabarberchutney, lingonnektar och äppelmarmelad med Calvados och
vanilj.
– Det känns roligt att få
vara med och sätta Ekerö
kommun på den svenska
matkartan och få vara en li-

www.jarntorget.se

ten del i framväxten av matlandets Sverige. Visst har de
väldigt goda saker i till exempel Frankrike och Italien men
i Sverige har vi fantastiska råvaror i rabarber, äpplen och
lingon som de inte kommer
i närheten av, säger Katharina
Ångström.

LO BÄCKLINDER

fått högre placeringar. När det
gäller den kommunala hemtjänsten behåller kommunen
sin femteplats från förra året.
I båda undersökningarna ligger Ekerö kommun över genomsnittet i länet.
Undersökningen bygger
på enkätfrågor som kommunens äldre fått svara på.

um på 15 000 gick, som Mälaraöarnas nyheter tidigare
skrivit om, till Juntra Viberg,
ekologisk odlare på Färingsö:
”för hennes stora engagemang och ödmjukhet för jorden och för allt som växer.”
Dessutom delade kommunstyrelsen ut fem stipendier på 10 000 kronor för att
främja
kompetensutvecklingen bland kommunens
personal. Dessa delades ut
till Berit Nottberg, Svanängens förskola, Helena Valdorsson och Mia Westman,
Träkvista skola, Petra Jonasson, Tappströmskolan och
Elisabeth Lauritzen, utvecklingsledare vid nämndkontoret social.
LO BÄCKLINDER

Namnrättelse på
kvinnligt nätverk
I Mälaröarnas nyheter nr
18 2010 uppges ett felaktigt
namn på Sveriges första nätverk för fågelskådande kvinnor. Det korrekta namnet är
”Rapphönan”.
Fågelskådaren Gigi Sahlstrand som artikeln handlar om är initiativtagare och
kontaktperson.

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

Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRIS: 1 895 000 kr
BOAREA: 108 kvm
BIAREA: 7 kvm
TOMTAREA: 170 kvm
ADRESS ,UPINGRËND  H

Färingsö - Stenhamra
MÄKLARENS BESKRIVNING: 6ËLPLANERAT ATRIUMHUS I ETT PLAN MED
OMRÍDETS KANSKE BËSTA GAVELLËGE v3TORv HÚRNTOMT MOT GÍNGVËG
OCH ALLMËNNING )NGLASAT UTERUM OCH OGENERAD INNERGÍRD 'ARAGE
I LËNGA OCH SEPARAT FÚRRÍD 6ISST RENOVERINGSBEHOV #ENTRALT I
3TENHAMRA

UTGÅNGSPRIS: 2 475 000 kr
BOAREA: 127 kvm
BIAREA: 30 kvm
TOMTAREA: 1 707 kvm
ADRESS: Skogsvägen 17

4:a Färingsö - Stenhamra
UTGÅNGSPRIS: 1 595 000 kr
AVGIFT: 5 312 kr/mån + el
BOAREA: 96 kvm
ADRESS: Blåsbacksvägen 63

MÄKLARENS BESKRIVNING: Äntligen ett hus i Gamla Stenhamra till
SALU 4REVLIG   PLANSVILLA MED GARAGE 6ËLHÍLLET MED NYARE BADRUM
OCH LUFTVATTEN VËRMEPUMP 4REVLIG PLAN BARNVËNLIG TOMT OM  
KVM SOM GRËNSAR TILL ALLMËNNING ,UGNT LËGE NËRA BAD LEKPLATS
SKOLOR BUSSHÍLLPLATS OCH AFFËR

2:a Färingsö - Stenhamra
MÄKLARENS BESKRIVNING: $ET PERFEKTA VILLAALTERNATIVET
&YRA MED BRA LËGE I BËSTA BR FÚRENINGEN PÍ &ËRINGSÚ .YMÍLAD
OCH FRËSCH 4VÍ HELKAKLADE BADRUM STORT LJUST KÚK MED NYLACKADE
LUCKOR MATPLATS FÚR   PERSONER .YA GOLV OCH INNERDÚRRAR LJUST
VARDAGSRUM OCH  ST BRA SOVRUM 4REVLIG UTEPLATS MED KVËLLSSOL
'ARAGE OCH SEPARAT FÚRRÍD

UTGÅNGSPRIS: 495 000 kr
AVGIFT: 4 535 kr/mån + el
BOAREA: 60 kvm
ADRESS: Söderströmsväg 402

MÄKLARENS BESKRIVNING: Trevligt och ljust bostadsrättsradhus
MED GAVELLËGE &IN TOMT MED UTEPLATSER OCH SEPARAT FÚRRÍD
%GEN PARKERINGSPLATS ,UGNT OMRÍDE NËRA LEKPLATS STRÚVOMÍDEN
MOTIONSSPÍR SKOLOR DAGIS AFFËR OCH BUSSHÍLLPLATS
) BEHOV AV YTSKIKTSRENOVERING

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

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
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Grannarna som värnar
om våra liv när vi sover
åtgärder. Enligt en sammanställning av senaste årets larm kan konstateras att den första personen har
kunnat anlända till olycksplatsen
så snart som tre minuter efter larm
vid ﬂera tillfällen, bland annat vid
hjärtstopp då snabb insats är den
viktigaste faktorn.

Kerstin Östergren och Mikael Kihl är två av alla de mälaröbor som frivilligt anslutit sig till brandvärnet.

Längst ut på våra öar är hjälpen långt borta om det värsta
händer. Kan man tro… Inte alla
vet om att mitt ibland oss finns
det människor som bara är en
larmsignal ifrån att dra på sig
skyddskläder och kasta sig i
räddningsbilarna för att hjälpa
till.
De kallas ”brandvärn” eller ”räddningsvärn” och består av frivilliga
kommunmedborgare som utbildats
inom brandförsvaret och är utrustade med larmsändare. De har ingen
fast beredskap, men åker på brandoch sjukvårdslarm när de har möjlighet.
– Det känns väldigt bra att kunna
göra stor skillnad under så enkla
omständigheter och det ger en stor
tillfredställelse att få arbeta på det
här sättet. Den känslan väger upp
allt det svåra och tragiska som man

också får vara med om, säger Kerstin Östergren, Mälaröarnas enda
kvinnliga brandvärnsmedlem som
även är sjuksköterska med lång erfarenhet.
Hon har varit med vid många
dramatiska situationer under sina
fem år i brandvärnet och med
sina sjukvårdskunskaper har hon
många gånger kunnat göra viktiga
insatser genom att vara snabbt på
plats.
Tillsammans med ett tiotal andra
adelsöbor är hon medlem i Adelsö
brandvärn, ett av tre på Mälaröarna.
De övriga är lokaliserade på Munsö
och Hilleshög. Medlemmarna utgår
från sina egna hem, men vid larm
åker de snabbt iväg till stationen för
att ta på sig skyddskläder och hämta
den utrustning som behövs.
Utrustning som i vissa fall kan
göra skillnad mellan liv och död.

Foto: Lo Bäcklinder

– Det kan vara bra för de boende ute i
kommunen att veta att varje brandvärn är utrustat med en deﬁbrillator
och att alla medlemmar har en bra
sjukvårdsutbildning. Om man larmar om ett hjärtstopp till exempel
kan det vara bra att påminna om att
det ﬁnns ett brandvärn i närheten,
så att även de blir kallade, säger Mikael Kihl, Södertörns brandförsvar,
ansvarig för Mälaröarnas brandvärn
och även medlem i Adelsö brandförsvar.
Hilleshögs brandstation har under det senaste året provat en ny, effektivare modell för sitt arbete. Den
går ut på att den av medlemmarna
som bedöms vara närmast själva
olycksplatsen åker direkt dit istället för att alla först åker till brandstationen. Detta har förkortat tiden
fram till första insats avsevärt och
betyder att åtminstone en person är
på plats snabbt och kan börja vidta

Eventuellt kommer systemet att
sprida sig till även övriga två värn i
kommunen och på så sätt kan man
undvika att medlemmarna ”åker in
i olyckan” vilket har hänt vid ﬂera
tillfällen tidigare. Alltså att den som
är på väg till brandstationen för att
hämta skyddskläder och räddningsfordon åker förbi olyckan, för att
komma tillbaka ﬂera minuter senare.
Förutom den grundutbildning
som alla brandvärnsmedlemmar
har hålls ungefär åtta brandvärnsövningar varje år och medlemmarna måste delta i minst sex av dessa.
Två av övningarna är dessutom
samövningar tillsammans med
brandstationens ordinarie heltidspersonal.
– Vi kan inte lära upp alla till
kompletta brandmän, det är inte det
som är meningen. Men alla har en
bra grundutbildning och dessutom
mycket egna kunskaper, säger Mikael Kihl.

På e-tjänsten Dexter – Barn och utbildning, verksamhet
Grundskola, hittar du utbudet av skolor i Ekerö kommun, både
kommunala och enskilda.
Önskar du skolbarnomsorg (fritidshem) måste ansökan för detta
göras på e-tjänsten Dexter – Barn och utbildning, verksamhet
Barnomsorg, som också nås via www.ekero.se
Användaruppgifter och information om skolvalet kommer att
skickas till berörda vårdnadshavare under vecka 5.
Om du inte har fått informationen, kontakta nämndkontoret barn
och ungdom på tfn 08-560 391 00.

Det viktigaste är att man är en per-

son som inger förtroende och har
förmåga att handla rationellt i ett
pressat läge.
Och även om medlemmarna inte
har någon egentlig beredskap och
endast får en blygsam ersättning när
de åker på larm är engagemanget
hos medlemmarna stort och brandvärnet är först på plats vid väldigt
många larm.
– Jag har jobbat med brandvärnet
sedan 1993 och jag kan inte dra mig
till minnes ett enda larm som inte
någon har åkt på, säger Mikael Kihl.
– Man känner verkligen sitt ansvar och till och med om jag är ute
på sjön, så åker jag in till land direkt
om jag får ett larm, fyller Kerstin
Östergren i.
En trygghet för öbor i en vidsträckt kommun att känna till.

LO BÄCKLINDER
Larmfrekvensen varierar mycket

över tid. På Adelsö var det till och
med en period på ett par år som det
inte var något larm över huvudtaget. Men under det senaste året har
det varit en hel del larm, varav ﬂera
har varit mycket dramatiska med
dödlig utgång. Även om inte brandvärnets snabba framkörningstid
kan förhindra alla allvarliga konsekvenser kan en framkörningstid
på 5 minuter, jämfört med brandförsvarets 20 minuter naturligtvis
göra stor skillnad i att både minimera skador och omhändertagande
av personer som beﬁnner sig på
platsen.
Det görs inga fysiska tester innan
man antas till ett brandvärn, men
däremot görs en noggrann bedömning av dem som söker. Den per-

Nu är det dags för skolval 2011!
Från den 7 - 25 februari ska du göra skolval till förskoleklass och år 6 på www.ekero.se

sonliga lämpligheten och bakgrunden väger tyngst och kan många
gånger kompensera för om man
inte är lika vältränad som en heltidsbrandman.
– De ﬂesta av våra medlemmar
är mycket kompetenta yrkesmän
inom sina områden och kan fatta
bra beslut utifrån det, säger Mikael
Kihl.

FAKTA

VARJE BRANDVÄRN
ÄR UTRUSTAT MED

>> Brandbil
>> Aluminiumbåt
>> Motorspruta
>> Räddningsbräda för vatten
>> Defibrillator
>> Rökskydd (för egen säker
het, brandvärnen rökdyker
inte)

>> Sjukvårdskläder
>> Larmställ
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Energirådgivning
Energirådgivningens
ådgivningens utställning ﬁnns på Ek
Ekerö
bibliotek
bibl
li
kd
den 19 jjanuarii – 13 ffebruari.
b
i Alla
ll som
besöker den belönas med en praktisk disktrasa med
energismarta råd. Dessutom ﬁnns bra informationsmaterial på plats. Välkommen!

LADY 4629 SKUGGBLÅ

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan avvika
från originalkulörerna.

Bli energismart
på biblioteket

 

    

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

Just nu!

10 %

rabatt på heltäckningsmattor från Golvabia!
Gäller t o m £x
viLÀÕ>À°

Vill du veta mer om hur du kan bli energismart,
diskutera med våra energi- och klimatrådgivare.
Ring rådgivarna på telefon 08-29 11 29 eller gå in
på www.energiradgivningen.se.

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

NY MATTA?
Vi har i alla färger, former och material!
Vilken matta är din favorit? Hos oss kan du välja mellan
olika material, mönster och färger. Dessutom får du
mattan tillskuren precis som du vill! Rund, fyrkantig,
trekantig... Passa på nu när vi har 10 % rabatt på
alla heltäckningsmattor från Golvabia!
Välkommen in för idéer och inspiration!

C

www.raktpa.se

Här ﬁnns

vi!

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

Inspiration  Tips  Trender      Kunskap        Tips                
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Mat för ögat och plånboken

Franciska Darnell har skrivit en kokbok med rätter som är vackra att se
på, är billiga och nyttig och som smakar gott.
Foto: Ewa Linnros

Franciska Darnell framför datorn. Hon använder sig av en så kallad
huvudmus och ett tangentskärmbord.
Foto: Sofia Darnell

SKÄRVIK | ”Vackert och
gott” heter en nyutkommen kokbok av skärviksbon
Franciska Darnell. Det är
inte bara en kokbok utan en
bok som vill sprida glädje
och lust, skriven med stor
värme men även med mycket möda.

släktens recept och lite huskurer. Jag tänkte då att jag inte
orkar skriva en bok till. Men
så började jag ändå och blev
ganska snabbt inspirerad, berättar Franciska Darnell.
Det har varit ett projekt
som varat i sex år då det fått
vila från och till under åren.
– I våras sa min dotter att
nu tycker jag att vi skriver
klart boken. Hon hade ingen
aning om hur mycket jobb
det var och inte jag heller.

Franciska Darnell har skrivit
sin bok med hjälp av tekniska
hjälpmedel och använder en
så kallad huvudmus och ett

tangentskärmbord på hennes
dator.
Hon drabbades för ﬂera
år sedan av sjukdomen MS
(multipel skleros).
Franciska Darnell har tidigare skrivit boken ”Motljus
– med MS som följeslagare”.
Att det skulle bli en till bok
hade hon inte trott.
– Då min son var redo att
ﬂytta hemifrån frågade han
mig om jag inte kunde skriva
en bok med familjens och

Under sommaren skrev de,
lagade recepten och fotograferade.
– Min man ﬁck äta kall mat
hela sommaren eftersom vi
skulle få ﬁna bilder på rätterna först, säger Franciska
och skrattar.
Recepten kommer från
både henne själv, farmor och
mormor och också en del
omarbetade recept. Boken är
upplagd efter årstiderna där
det står lite om varje månad.

Världsberömd valthornist till Mälaröarna
EKERÖ | Mälaröarnas musiksällskap, Mämus, inleder
sitt fyrtioandra verksamhetsår med en konsert
i Mälarökyrkan i Ekerö
centrum. Som gästsolist
medverkar den världsberömde valthornisten Sören
Hermansson.

Under åren 1979-1981 spelade
Sören Hermansson i Berlinﬁlharmonin under Herbert
von Karajans ledning. Han
uppträdde även med Berlins
radioorkester.
Sören Hermansson är sedan 1988 verksam som solist
vid olika ensembler både i
Sverige och utomlands. Han
är också uppmärksammad
som pedagog och har undervisat i USA.
Som solist har han förutom i Sverige spelat i Finland, Danmark, England
och i en rad sydamerikanska
länder. I Sverige har Sören
Hermansson uppfört en rad
nykomponerade verk för sitt
instrument. Nämnas kan
Gordon Jacobs hornkonsert
och konserter av Folke Rabe,
Anders Eliasson, Per-Henrik
Nordgren.
– Sören Hermanssons

gästspel med Mämus kan ses
som ett ökat intresse för Mälaröarnas lokala symfoniker
bland mer kända musikutövare i Sverige. Föreningen
har under 42 år verkat på Mälaröarna och gett ekeröborna
många ﬁna tillfällen att njuta
av musik eller att aktivt själva
delta i föreningens verksamhet, berättar Leif Wigh från
Mämus.
Under de senaste åren har
verksamheten i Mämus breddats till att bestå av två fasta
orkestrar på olika nivåer samt
ﬂera projekt där även professionella musiker deltagit. I
båda orkestrarna möts musiker i olika åldrar, både nybörjare och professionella
musiker.
Målet under kommande
år är att öka den musikaliska
kvaliteten genom att bjuda in
professionella dirigenter och
solister för att leda musikerna
och utveckla musikutbudet.
Konserten med Sören Hermansson som gästsolist äger
rum 29 januari.
Under ledning av Jonas
Dominique bjuds det på Peter Tjajkovskis svit Romeo
och Julia samt folkmusik arrangerad av Jonas Domini-

Världsberömde valthornisten Sören Hermansson gästar Ekerö.

que just för denna konsert.
Sören Hermansson kommer
att framföra Frans Strauss berömda hornkonsert i c-moll

opus 8, komponerad i tidigt
1860-tal.
EWA LINNROS

– Det ska vara en levande
bok. Årstider är viktigt för
mig. Jag tycker de är som
blodomloppet som pulserar
och återkommer hela tiden.
Färgerna och inspirationen
i årstiderna är viktiga och de
olika stämningar framförallt.
Även om jag inte kan göra allt
själv längre så gör jag det med
hjälp av mina assistenter. Jag
kan känna att jag faktiskt har
lagat mat idag, jag har bakat,
jag har planterat om krukorna, säger Franciska.
Hon kallar assistenterna
sina änglar. Hon har skrivit
sin bok till sjuttio procent
själv, men när orken tar slut
har de hjälpt till. Som bonus
har de blivit duktiga på att
laga mat.
Då hon skrev sin första bok
”Motljus – med MS som följeslagare” lärde hon sig inte
bara att skriva en bok och
hantera en dator.
– Jag jobbade bort min
sjukdom från mitt liv, den
blev inte det viktigaste. Det
ledde till det accepterande
som man måste ha så fort
som möjligt. Det är mycket

Contura 560T
Mycket lättplacerad täljstenskamin
med sidoljus. Ord. pris 23.700:Pris Nu 21.900:- 1.004:-/mån.

för det jag gör det här. Jag
vill sprida glädje om maten
och färger, att man kan laga
så mycket enkel mat med
svenska råvaror, gärna lokalt ekologiskt så långt det
går. Mat som är vacker att se
på, billig och nyttig och som
smakar gott.

EWA LINNROS

Tonsatta dikter blev skiva
DROTTNINGHOLM | På
den nyutkomna skivan
“Vandring” framför visgruppen Kristall egenhändigt tonsatta dikter
av konstnären, illustratören och författaren
Kaj Beckman som under
många år var bosatt i
Drottningholm.
”En vårdag 1993 i Drottningholm på den lilla kvarterskrogen frågade Kaj oss
om vi ville göra musik till
hennes ”kort-dikter”. Det
ville vi, och var och en av
oss valde sina dikter och
tonsatte dem”, berättar de
Drottningholmsboende kristallmedlemmarna Anne-Li
Holmgren-Lomaeus, Gocki
Sköld-Linge och Göran Lomaeus i samband med skivsläppet. Nu, nära tjugo år
senare, har materialet dokumenterats tillsammans med
ett tiotal gästmusiker.
Många drottningholmsbor
minns Kaj Beckman som en
mild person, med ljus klangfärg i rösten.
– Kaj ﬂyttade till Drottningholm 1951 och bodde
sedan kvar i kommunen tills
hon slutade sitt liv på Kul-

STRÅLANDE
TIDER
U
JUST N
FÖR DIG K A M PI SAENRJ PR
SOM VILL
SPARA!
Alla kampanjkaminer
är Svanenmärkta

”Vackert & gott” är utgiven av HB
på Kornet.

lens vårdhem 2002, berättar
Göran Lomaeus.
Han berättar om det lustfyllda arbetet med att tonsätta hennes dikter och det
positiva i att själv producera
skivan och på så sätt slippa
kompromissa med ett skivbolag.
Visgruppen Kristall är en
ﬂitigt anlitad trio som ofta
framträder i kyrkor, för pensionärsföreningar och på
olika visfestivaler. Tidigare
har de givit ut en skiva med
dikter av Karin Boye som
tonsatts av Anne-Li Holmgren- Lomaeus.
Kaj Beckman, som hade
konstnärsutbildning
från
såväl Graﬁska skolan på
Konstakademin som Konstfack, var kanske mest känd
för sina sagoböcker om Måns
och Mari som fortfarande
används i det pedagogiska
arbetet på många förskolor.
Hon var också mycket känd i
Danmark för sina illustrationer av H.C. Andersens sagor.
”Att lära, leva, göra fel och
våga” var hennes motto genom livet.

LO BÄCKLINDER

Kampanjpriserna gäller för beställning fram till
7 mars 2011. Betala bekvämt på 24 månader
utan ränta. Endast aviavgift 30 kr/mån och
uppläggningsavgift 495 kr tillkommer.

Se kampanjen på
www.bastuspecialisten.se

Contura 660T
En verklig tungviktare i täljsten med extra
lång avsvalningstid. Ord. pris 27.100–
28.900:- Pris Nu 25.900:- 1.177:-/mån.

Contura 480
Täljstenskamin med extra stora
sidoglas. Ord. pris 31.900:Pris Nu 29.900:- 1.351:-/mån.

Karlsbodavägen 19A, Bromma.
Tel: 08-445 14 10.

Stor kläd-REA
Fritids- Rid- och Jaktkläder
Skor och Djurtillbehör
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Så här hittar du till oss!
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10-19, lör 10-14 z Tel 560 250 20. Skå Kyrkby 179 75 SKÅ z www.spannfod.se
ww spannfod se
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byggbar soffserie
U-soffa Focus, B 293 cm.
i utvalda tyger

6.990:−
(8.230:–)

Fåtölj Stressless Consul.
Fotpall 1.990:– (2.280:–)

(16.900:–)

U-soffa Leeds Delux med fjäder/dunblandning i tyg Cortina night, B 360 cm.
Går att få som höger- eller vänsterdivan.

50%
rabatt på
utvalda
bäddset!

9.990:−
(14.900:–)

Madrass Bedtime Comfort No 2, 90x200 inkl
bäddmadrass Comfort No 2, 180x200 cm.

E
D
N
A
R
E
T
S
E
R
V
A
R
O
S
S
A
PÅ M
!
1
/
1
3
.
11.990:−
M
.
O
.
T
R
O
R
A
REAV

HÄR
FINNS
VI!

(16.450:–)

9.495:−
(14.990:–)

Divansoffa Leeds Delux med fjäder/dunblandning i
tyg Cortina night, B 300 cm. Går att få som högereller vänsterdivan. Nackkudde 590:−/st.

Välkommen till Mio Bromma. Gårdsfogdevägen 8, mitt emot Coop på andra sidan Ulvsundaleden. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18.

Barkarby Barkarby Handelsplats. City Sveavägen 20 vid Hötorget. Handen/Haninge vid infarten till Haninge.
Kungens Kurva Heron City. Täby vid E18 avfart Viggbyholm. Erbjudandena gäller 2/1-31/1 och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma.
Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och tryckfel. Mer info på mio.se

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

Vinst eller förlust för oss öbor
Om det nu blir så att Förbifarten
kommer att byggas frågar man
sig hur mälaröborna kommer
att påverkas. Den del av projektet som berör vårt resande med
bil och buss är starkt beroende
av hur vi kommer på och av
Förbifarten och hur traﬁkmängden till Brommaplan påverkas.
Det är viktigt att kommunen
i god tid agerar så att utformningen och projekteringen i
första hand sammanfaller med
våra intressen.
Vi kan ju även i fortsättningen
välja att resa direkt genom
Drottningholm. Traﬁkverkets
vägutredning visar emellertid att
endast tio procent av traﬁkanterna
färdas hela vägen mellan Kungens
kurva och Häggvik. Enligt huvudförslaget ska alla andra traﬁkanter
kunna välja på- och avfart genom
två stora traﬁkplatser på Lovön
varifrån man kan ta sig till eller från
Brommaplan och Ekerö. Kortaste

vägen till Stockholm, Solna och
Bromma går genom Drottningholm
om man inte fortsätter att använda
de nuvarande vägarna till och från
stan till exempel över Essingeleden
som kommer att avgiftsbeläggas.
Det är inte svårt att förstå hur vårt
resande kommer att påverkas av just
denna smitväg för ”förbifarande”.
KANSKE INTE så många har tänkt
på att det ﬁnns en avsevärt bättre
lösning för vår del. Traﬁkverket har
egentligen bara utrett och föreslagit
ett av ﬂera ursprungliga alternativ.
Ett annat innebär att traﬁkplatserna
på Lovön inte byggs och att endast
en på- och en avfart strax hitom
Lindötunneln väljs istället (alternativ 5). Dessa ner- och uppfarter
ligger då intill och parallellt med
Ekerövägen utan cirkulationsanordningar som kräver stort utrymme.
Det innebär ett mycket litet ingrepp
i omgivningen jämfört med
Lovöalternativet. Det skulle utnyttjas av mälaröbor som vill söder-

eller norrut. Resten av oss far som
tidigare genom Drottningholm.
Slutresultatet för Drottningholms
del blir att smitarna från Förbifarten
uteblir och att traﬁken från
Mälaröarna avlastas. En betydligt
mindre del av vår miljö kommer att
förstöras om man slopar de två stora
traﬁkplatserna på Lovö jämfört med
att bygga en relativt begränsad traﬁkplats på Lindö. Traﬁkstörningen
för centrumbebyggelsen och eventuell ny bebyggelse på till exempel
Västeräng blir obetydlig eftersom
det inte blir någon förändring i traﬁkmängden.
DET ÄR FULLSTÄNDIGT obegripligt att inte våra politiker med kraft
kämpar för det här alternativet.
Risken att världsarvet Drottningholm kommer att degraderas
är överhängande redan vid en
breddning av den nuvarande vägen
genom Drottningholm. Även om
kommunstyrelsens ordförande
med bestämdhet hävdar att det inte

är någon risk talar betydligt tyngre
instanser mot den tron. ICOMOS,
som är Unescos svenska expertorgan, Riksantikvarieämbetet och
Fastighetsverket är helt tydliga.
Vem ska vi mälaröbor lita mest på
av dessa auktoriteter? Fundera på
det!
ALLTEFTERSOM befolkningen på
våra öar växer i framtiden kommer
naturligtvis traﬁken genom
Drottningholm ändå att öka. Det
som skulle kunna avhjälpa det är
en tunnel under slottsområdet till
exempel enligt Peter Tucker eller en
särskild spårförbindelse från Ekerö
till lämplig tunnelbanestation i
kombination med rejält utbyggda
gratis infartsparkeringar. Här
ﬁnns möjligheter till nytänkande!
Självklart borde sådana alternativ
genomföras före Förbifarten.

– Magnus Fürst

Rättviksmodellen – något för vår ekokommun
Jag uppmanar ekokommunen Ekerö att följa Rättviks
goda exempel på avfallshantering. I denna kommun
källsorterar och komposterar
samtliga hushåll tack vare
den service som kommunen
tillhandahåller. Utöver det

gröna avfallskärlet har här
samtliga hushåll ytterligare
två kärl, ett grått för brännbart och ett brunt ventilerat
kärl för det komposterbara
matavfallet som först läggs
i särskilda papperspåsar.
Dessa är extra tåliga mot fukt

och komposteras ändå lätt
och påsarna ingår i avfallsavgiften. Rättvikborna hämtar
dessa i matbutikerna.
Dessa tre kärl töms sedan
via en mycket smart sopbil
som via gafﬂar på sidan av
bilen lyfter upp kärlen och

tömningen sker sedan per
automatik in i sopbilen
utan att chauffören behöver
lämna hytten. Fantastiskt!
Det vore verkligen något
för Ekerö som ekokommun
att ta efter. Ekonomiskt
borde det också blir en vinst

då kommunens sopberg
minskar i samma takt som
innehållet i gröna kärlen. Ju
mer som hamnar i grå eller
brun tunna desto bättre för
miljön.
– Maria Ohlsson

YOGA
Medicinsk yoga

DƂďůĞƌͻWŽƌƐůŝŶͻdĂǀůŽƌͻ>ĂŵƉŽƌͻ>ĞŬƐĂŬĞƌͻƂĐŬĞƌͻWƌǇůĂƌŵ͘ŵ͘

Du skänker & vi säljer
ƵƟŬĞŶćƌƂƉƉĞŶĂůůĂůƂƌĚĂŐĂƌϭϬͲϭϰ
Skänk det du inte behöver längre
/ŶůćŵŶŝŶŐƟƐĚΘƚŽƌƐĚϭϯͲϮϬ͕ůƂƌĚϭϬͲϭϰ
dƌŽǆŚĂŵŵĂƌŐĊƌĚ;ŵŝƩĞŵŽƚŐŽůŅůƵďďĞŶͿ

ůůƚƂǀĞƌƐŬŽƩŐĊƌƟůůďŝƐƚĊŶĚΘƐŽĐŝĂůƚĂƌďĞƚĞ
sŝůůĚƵŚũćůƉĂƟůů͍sŝďĞŚƂǀĞƌďůŝŇĞƌǀŽůŽŶƚćƌĞƌ
ƐĞĐŽŶĚŚĂŶĚΛŵĂůĂƌŽŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞͻƚĞů͘ϬϴͲϱϲϬϮϱϬϲϬ

Personliga assistenter
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

Start vecka 5
12 ggr 1450 kr
Tisdagar kl 15 eller kl 19
Torsdagar kl 19
Drop in i mån av plats: 150kr
Anmälan till:

skbodycare
skbodycare@hotmail.com O 070-680 86 36
Stenstigen 6b, Stenhamra
Solveig Karlsson, dipl. yogainstruktör
VÄLKOMMEN!

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till extra sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag den
1 februari, kl.18.00.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4
Mh]. +andlingarna ¿nns Sn
www.ekero.se/kf samt i kommunhusets
receStion.
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Låt hjärtat va mé...
Säkert var det många, som
suckade när man lyssnade på
kommunfullmäktiges senaste
sammanträde. Att man som
ledamot kan tappa en och
annan fråga må så vara, vilket
ledde till att Carpelan uppdaterade alla med den framtida
Alliansagendan. Tack vare en
duktigt påläst ordförande i
Linge kunde sammanträdet
fortskrida, må vara med texter
till protokollet, som lades i
mun på debattörerna.
Många var de frågor, som
berör oss alla, framförallt
våra möjligheter att bo kvar
i kommunen nu när Ekerö
kommun vill sälja sina
bostäder. Folkpartiet med sin
Billter vet att alla pensionärer
bor i villa, som kan säljas
och för pengarna kan man
köpa en bostad i kommun.
I Billters värld ﬁnner man
icke några pensionärer, som
saknar denna möjlighet. Men
dessa människor ﬁnnes även

i Ekerö, om nu Folkpartiet
icke känner till detta faktum!
Då villan är självrisken för att
garantin ska gälla, står övriga
pensionärer utan bostad!
Alliansens anföranden via
FP och C i bostadsfrågan och
andra frågor – upprepades
som ett mantra ”Som Peter
sa”. Med andra ord, man
hade inget att säga utifrån
sina egna värderingar, enär
frågorna och förslagen kom
från Peter Carpelan, därav
okunskapen om agendans
innehåll. Vad vore Alliansen
utan De nya Moderaterna?
När Moderaterna allenarådande skriver agendan
bekräftas att Moderaterna
styr kommunen! Alliansens
övriga partier, borde lyssna
på sina väljare också och
låta... Hjärtat va mé och tala
sitt språk.
– Lyssnare som lyssnar
till hjärtat!

Traﬁkfarlig utryckning!
Du kom från Ekerö mot
Bromma och körde vansinnigt vårdlöst. Du tappade
styrförmågan där ﬁskbilen
brukar stå och körde rätt
över vägen upp i backen och
fastnade. Där passar du bäst!
Det handlade om sekunder
från att vi som kom ifrån
Bromma frontalkrockat.

Att du sedan kom med blåljus gör att du än mer bör
skämmas över ditt körsätt.
Ingen utryckning får ske
så att andras liv står i fara.
Skärpning och lär dig köra
med ansvar! Du är en skam
för din yrkeskår.
– Carl-Eric Hjelm
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Lovvärd färja
och ny livsstil
REPLIK

I tidningen daterad den 13
december var det en herre
som tyckte att man skulle
bygga Förbifarten och färjetraﬁken mot Hässelby/
Vällingby. Detta för att kompensera för ökad biltraﬁk.
Tycker det är lovvärt att satsa
på färja Färingsö – Stockholm
för att dessa ska slippa ta
omväg via Lovön. Men då
måste man rusta upp vägarna
i Svartsjötrakten för de kommer nog inte hålla måttet för
ökad traﬁk – om man nu tar
Färjestaden på kommunens
sida.
När det gäller Förbifarten
så behövs den inte. Vad som
behövs är ändrad livsstil som
gör att man kör mindre med
bilen och ökar till exempel
kollektivtraﬁken istället. Vi
behöver tänka på våra barnbarns möjlighet att leva ett
värdigt liv. Man behöver inte
vara direkt någon vetenskapsman för att förstå det. Man
kan helt enkelt se hur det
har blivit med Essingeleden
som är dimensionerad för
färre bilar. I underlaget för
Förbifarten står det i klartext
att Förbifarten kommer en
vacker dag att bli igenproppad
av bilar.
– Hallå traﬁkant

Birkaskolan – Mälaröarnas Montessoriskola

Våren är på väg...

inbjuder till

Unna dig något trevligt!
Kurser på Mälaröarna
Lördagen den 5 februari 2011
kl. 10.00 – 13.00
Vi bedriver en montessoriinspirerad förskola och skola
för barn och elever från 1 år till 16 år (åk 9). På vår förskola,
Närlundavägen 7-9 kan ni möta personal och se våra
lokaler. Grundskolan F-9 ﬁnns på Auroravägen 12 och här har
vi undervisning mellan 10-11.30 och därefter är det ”mingel”.
Personal från ledning och styrelse ﬁnns på plats
för att svara på frågor.
Kaffe, läsk och hembakat till självkostnadspris.
Välkommen!

 Jägarexamen
 Tapetserarkurs
 Bra mat bättre liv
 Sota självkurs
 Svetskurser
 Engelsk konversation
 Betonggjutning workshop
Trädgårdsrådgivning
Fredag 9 april 11.15-12.00 Ekerö Bibliotek
Öppna Trädgårdar
13-14 augusti
Anmäl gärna din trädgård i år!
Mer info och anmälan på
www.studieframjandet.se/ekero
eller ring 08-555 352 00

Studiefrämjandet Mälaröarna
Tel. 08-555 352 00
www.studieframjandet.se/ekero
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Segrar för Ekerö badminton
BADMINTON | I seriespel
på hemmaplan i bollhallen den 18 december vann
Ekerö IK badminton två
matcher av två möjliga.
Framgångarna fortsatte i
januari.

Övre raden: Charlotte Lorentzon, Anna Eneroth, Daniel Dixgård,
Håkan Bergerell. Nedre raden: Thomas Olsson, Kalle Brunnberg, Erik
Gustavsson och Rikard Burman-Holmgren. Saknas: Fredrik Ståhle,
Thomas Lejerdal, Annica Meijer-Gren och Susanne Röing.

Efter seriespelet i division 4
N Svealand gick Ekerö badminton upp på en delad andraplats efter två klara segrar
mot Sollentuna 2 (8-0) och
Väsby (6-2). Nästa seriespel
gick av stapeln den 18 december på Ekerö i Bollhallen.

Här segrade Ekerö IK badminton över Komet 2 med
5-3. Sundbybergs BMK besegrades med 7-1
Andra helgen i januari var
det åter dags för seriespel.
Mot Sollentuna BS 2 vann
Ekerö med 8-0 och seger blev
det också mot Väsby BMK
med 6-2. Ekerö IK badminton leder nu serien division 4
n i Svealand , med en match
mer spelad än tvåan, Täby
BMF 4.

Ekerö Budo har haft träningsläger med Åsa Strandell som bland annat
varit världsmästare i boxning. Åsa Strandell sitter i främre raden, nummer två från höger sida.
Foto: Mikaela Dahlin

DET HÄNDER


Dagen bestod av två pass. Det
första passet började med att
genomgång av grundslagen i
boxning, raka, krokar och uppercut.
Efter detta ﬁck deltagarna
kombinera dessa slag med
fotarbete.
Under
lunchen
hann
många av deltagarna att prata

BADMINTON
Division 4 N Svealand
Ekerö IK
14
Täby BMF 4
12
BK Komet 2
10
Väsby BMK
8
Sundbybergs BMK 8
Kinesiska IFS
2
BK Komet 4
0
Sollentuna BS 2 0

8
7
8
8
8
7
0
8

7
6
5
4
4
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
3
4
4
6
0
8

45
44
43
34
34
14
0
2

-19
-12
-21
-30
-30
-42
-0
-62

2
3
0
0
0
0
0
0

EWA LINNROS

Ekerö Budo gästades av världsmästare i boxning
SPORT | Lördagen den 13
november hade Ekerö Budo
träningsläger med Åsa
Sandell som bland annat
varit världsmästare samt
även mött Muhammad Alis
dotter.

SERIERESULTAT 17 JANUARI

Skidläget i spår och backe

lite mer ingående med Åsa
Sandell och främst om hennes boxningskarriär.
Det andra passet för dagen
fokuserades det på att få in
grundslagen och fotarbetet i
kombinationer som fungerar
i ﬁght.
Passet avslutades med ett
antal ronder sparring där deltagarna ﬁck praktisera det de
tränat på tidigare under dagen.

SKIDOR | Här en lägesrapport för längdskid- och
utförsåkare.
För den som ska ta sig från
södra Adelsö till kyrkan eller
handelsboden erbjuds nypreparerade skidspår hela vägen.
Johan Eriksson, Adelsö ser
till att spåren håller Vasaloppstandard.
Mälarö SOK sköter banorna hela året på Jungfrusundsåsen på uppdrag av
Ekerö kommun. Det är hård
botten överallt och en hel del
is efter tövädret. Skidåkare
uppmanas att använda sig av

parkeringen vid Ekebyhovsbacken.
För utförsåkarna har nu
Ekebyhovsbacken även belysning i den tredje nerfarten
där också preparerade hopp
och ramper ﬁnns i en ”fun”park.

Preparerade skidspår på Adelsö.
Foto: Lasse Carlson

TILL DEN 6 FEBRUARI

HANDBOLL | Damer div 4B: 25/1 kl 18:50 Tappströms Bollhall: Skå IK - IK Tellus  Herrar div 4 ö: 3/2 kl 21:15 Tappströms Bollhall: Skå IK - Lidingö HK INNEBANDY | Damer div 3 n: 5/2 kl 17:15
Tappströmsskolan: Ekerö IK - Vallentuna IBK  Herrar div 4 v: 5/2 kl 15:45 Tappströmsskolan: Skå IK - Sälklubbens IBF  Herrar div 5B: 30/1 kl 19:45 Tappströmsskolan: Ekerö IK - Ericsson Kista SK

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

18 JANUARI
HANDBOLL

HANDBOLL
Skå IK 12
Årsta 12
Bajen 12
HUFF 12
Spifen 12
Sports 12
Älta 12
Tellus 11
Ösmo 12
Tyresö 12

11 1
10 1
9 0
7 1
7 0
7 0
4 1
4 1
3 1
2 2

0
1
3
4
5
5
7
6
8
8

394-201 23 193
332-203 21 129
279-238 18 41
271-242 15 29
318-277 14 41
258-225 14 33
209-243 9- 34
182-249 9- 67
162-303 7-141
186 - 253 6- 67

Sparta 11 9 0
Harring 11 7 1
Söderm 11 7 1
Sannad 11 6 1
V.AIK 11 5 2
Aram. 11 5 1
Sorun 11 4 2
Stubb 11 4 1
Liding 10 4 0
Skå IK 11 4 0

INNEBANDY

INNEBANDY

Herrar div 4 ö

Damer div 4 B

2
3
3
4
4
5
5
6
6
7

399-299 18 100
324-278 15 46
302-281 15 21
300-273 13 27
300-281 12 19
292-317 11 -25
303-301 10 2
290-329 9 -39
252-252 8 0
258 - 298 8 -40

!LKOLÍS  !LKOTEST

2
1
1
2
1
0
1
0
0

0
2
2
3
4
6
6
7
10

49-22 26
62-25 22
48-20 19
38-25 17
41-38 16
36-50 12
37-47 10
27-58 6
17-70 0

Örby IS
11 8 3 0
Skå IK
11 7 3 1
Stockholm 11 7 2 2
Vällingby 11 7 2 2
Äng/Sätra 10 4 1 5
Orm/Skäl 11 3 2 6
Mid.krans 10 2 1 7
Sälklubb 10 2 1 7
Stockh.W 11 0 1 10
Kallhäll IBK/Utgått

93-44 27
86-46 24
65-39 23
66-46 23
49-49 13
63-78 11
41-62 7
50-91 7
35-93 1

Ulvsunda
Hässelby
Mälarö
Marieb
Lokom
Ekerö IK
Sundby
Ängby
EricKista
Econo

RANSC

S

MO

EN

T

RB

H

O

N

RB

RANSC

EN

S

MO

O

H

T

RBU

Herrar div 2 södra
0 101-41
4 81-50
3 75-58
2 77-45
3 73-60
4 78-57
6 67-78
8 64-73
9 48-90
12 49-161

26
24
24
23
20
19
14
9
4
0

Åkers 16 15 0
Värmdö 16 9 4
Trångs 16 8 3
Haninge 16 7 4
Lidingö 16 7 2
Farsta 16 5 3
Mälarö 16 4 3
MB
16 5 1
Linden 16 1 2

1 114:54 (60)30
3 76:57 (19)22
5 63:69 (-6)19
5 67:52 (15)18
7 73:62 (11) 16
8 48:65 (-17)13
9 62:84 (-22)11
10 59:85 (-26)11
13 49:83 (-34)4

9LVDPDUEHWDUPHGVDPWOLJDI|UVlNULQJVERODJ

D

R

SFÖ

10 8 2
12 8 0
11 8 0
11 7 2
11 6 2
11 6 1
12 4 2
11 3 0
11 1 1
12 0 0

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

Välkommen till vår hyrbutik på Ingentingsgatan 2 i Huvudsta!

IK

ISHOCKEY

Herrar div 5B

NU FINNS VI ÄVEN I SOLNA!

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER

IK

R

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

Järfälla
10 8
AIK IBF
10 7
Kungsäng 9 6
Bollstanäs 10 5
Vallentuna 10 5
KTH IF
10 4
Västerorts 10 3
Töjnan
92
Ekerö IK 10 0

INNEBANDY

Herrar div 4 västra

Damer div 3 norra

D

LÄGET!


5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

SFÖ

RBU

N

ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR

T

O

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

RANSC

D

S

IK

R

Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
Ingentingsgatan 2 Huvudsta Solna
08-560 247 80 www.mgrental.se
Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

RB

EN

4ELEFON     s (AMMARKVARNSVËGEN  s 3KÍ
WWWEKEROBILSKADECENTERCOM

AC - service
H

/DFNI|UVHJOLQJ$&VHUYLFH

Besök www.mgrental.se för mer information!

MO

+DQGWYlWW3ROHULQJ

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

BtA6Gy6GC6HCN=:I:G')?6CJ6G>'%&%

| öarna runt

25

Lovö vävare inledde traditionsenligt det nya året för Ekebyhovs slotts
helgverksamhet den 15-16 januari. Istället för den sedvanliga historiska
modekavalkaden bjöd föreningen på stick- och brodericafé, eftersom
Wrangelska salen renoveras. Ölaget bjöd på musikunderhållningen och
i galleriet huserade Ekerö kommuns konstförening.

Ekebyhovsbacken har aldrig tidigare lyst så vit och alpinliknande.
Den 2 januari var det all time high-trängsel med 800 lösta dagkort,
plus alla säsongskort. Senaste nytt är en snowpark med två linjer.
Förhoppningarna är att nästa års nyhet blir ytterligare en lift, vilket kan
behövas nu när fastlänningarna upptäckt vårt fina fjäll.

Julgransplundring och familjemässa stod på programmet i
Ekebyhovskyrkan den 16 januari. Plundringsfesten, som även kan ses
som avslut på en intensiv kyrkoperiod, lockade många barn runt plastgranen. Istället för att kasta ut granen avslutades festen med ett par
högljudda ”raketer”.

Ny vägbelysning Gångstigen vid Linvägen på Ekerö vann i Fortums
tävling om vilken plats ekeröborna ville lysa upp och den 9 december
invigdes den nya belysningen av kommunalrådet Peter Carpelan och
Fredrik Landahl från Fortum. Linvägen fick 48 procent av ekeröbornas
röster.

Nytt kafé Den 12 januari invigdes det nya kaféet i Kulturhuset i Ekerö
centrum. Det kommer att drivas av Ulrika Samaletdin och Patrik
Karlberg. Kommunalrådet Peter Carpelan klippte band och kulturchef
Lennart Lundblad överräckte blommor med orden “ett riktigt kulturhus
behöver ett riktigt kafé- nu har Ekerö fått et riktigt kulturhus”.

Fabriken, Mälaröungdomarnas nya mötesplats, anordnade ett stort
antal prova-på-aktiviteter under jullovet. Låtskrivarverkstad, Street
dance, Kung fu och musikvideoproduktion var bara några av de verksamheter som gick att testa. På bilden syns ”The baam band” i full gång
i replokalen

Vi i femman Klass 5A från Närlundaskolan deltog den 18 januari
i kvartsfinal i den legendariska kunskapstävlingen ”Vi i femman”.
Inspelningen gjordes i den studio ”Frukostklubben” spelades in i för
många år sedan. Tyvärr vann Närlundaeleverna inte denna omgång,
men hoppas på en revansch senare i vår.

Buss i diket Rekordvintern har inte bara varit till glädje. På kommunens smalaste vägar har bussarna haft svårigheter med att hålla sig på
körbanan. Bara på en kortare sträcka på Adelsö har bussen gjort besök
i diket vid tre tillfällen under jul- och nyårshelgerna.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Fredrik Landström

Foto: Göran Fermbäck

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

Foto: Ewa Linnros

Foto: Anna Lettse

Foto: Lo Bäcklinder

b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

SÖKES!

Foto: Ove Westerberg

www.ekerobildbyra.se
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF
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Mälarökyrkan
Söndag 30/1 kl 11
Tema: Bön: bli det du ber
Predikan: Samuel Klintefelt
Musik: Barnkören

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G')?6CJ6G'%&&
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Däckspecialisten!

Cafét i
Mälarökyrkan

Världens
ﬁnaste tjej
Leia fyllde
6 år den
15 januari.
Stort grattis
och många
kramar från
mormor och
morfar.

Världens
bästa
William
fyllde 6 år
26/12. Stort
grattis från
mamma,
pappa och
storebror
Fredrik!

  DÖDA

Grattis Herbert Rask
på 70-årsdagen 25/1!
Ingrid,
Anna, Adde,
Thindra,
Nova, Jonas,
Hannah, Lucas & Max .

sjö, 1/12, 80 år.





• Ann-Charlott Gyllenberg,
Svartsjö, 9/11, 67 år.
• Berta Olsson, Färentuna,
1/12, 108 år.
• Dagmar Johansson, Svart-

• Lars Karlgren, Stenhamra,
2/12, 86 år.
• Margit Åreberg, Stenhamra, 5/12, 82 år.
• Mirja Elice Gabrielsson,
Munsö, 16/12, 88 år.

Grattis
världens
bästa Alex,
3 år den 13
januari!
Kramar från
mamma,
pappa och
Charlie.

Grattis William Strate
på 11-årsdagen den
19/1 från
mormor,
morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

• Ulla Cecilia Rydeberg,
Ekerö, 17/12, 92 år.
• Barbro Hartman, Färentuna, 28/12, 85 år.
• Sven-Erik Elovsson, Ekerö,
2/1, 79 år.
• Martin Anton Feltenberg,

• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se
• Eller till
MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Ekerö, 5/1, 17 år.
• Inger Andersson, Skå, 7/1,
81 år.
• Sante Svensson, Färentuna, 9/1, 87 år.
• Susanne Ström, Stenhamra, 10/1, 49 år.

Vardagar 10–14
Enkelt, gott, hembakat

Oasen i

Söndag 30/1 kl 18
Nattvardsgudstjänst

Mälarökyrkan

Söndag 6/2 kl 11

Vardagar 10–14
Fin musik, vackra
bilder, skön miljö
i kyrksalen.
Titta in och ladda!

Tema: Var är du?
Predikan: Niklas Piensoho
Musik: Mälarökyrkans kör

Ekerö Städ &
Entreprenad
Allt inom städ
och vaktmästeri

Mälarötorg 12, Ekerö

Kontorslokal
uthyres
Wäsby Gård,
Munsö
Tel 070-588 44 05

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

7ÉSÇMTLBEF
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www.ekerostad.com
070-159 41 14

UTHYRES!
Mälarötorg 12, Ekerö

Välkommen
älskade
lillasyster
Tora, född
17 december
2010.
Matilda,
Myra,
Annica och
Marcus.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl
blanksteg samt ev jpgbild.
• Publicering sker i turordning
och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2
veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via
telefon eller fax.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

MN
på nätet...

= Personlig hantverkare =

BVHVTUJ
KBOVBSJ
4UPSTPSHPDIEKVQTBLOBE
.".."
#*--PDI(&03(*"
4MÇLUPDIWÇOOFS
(SÉUJOUFMÇOHSF
WJENJOHSBW
KBHmOOTFKEÇS 
IBSHFUUNJHBW
.FEUVTFOWJOEBS
CMÉTFSKBH 
ÇSEBHHFOTHMJNU
FOTPMJHEBH 
ÇSTPMTLFO×WFS
NPHOBETÇE 
ÇSGÇSHFSTTQFMJ
I×TUFOTUSÇE
#FHSBWOJOHFOÇHFSSVNJ
4ÉOHBLZSLBGSFEBHFO
GFCSVBSJLM&GUFS
BLUFOJOCKVEFTUJMMNJOOFTTUVOE
J4UFOIBNSBG×STBNMJOHTHÉSE
0TBUJMM'0/64UFM
TFOBTUEFO

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

Martin
Feltenberg
* 20 oktober 1993

* 28 maj 1931
✝ 2 januari 2011

† 5 januari 2011

KERSTIN
CHRISTINA och TOMMY
Alexander
HELENA och CHRISTER
Sofia Tilde
Släkt och vänner

Mamma och Rolle
Pappa och Elisabeth
Viktor och Paulina
Mormor och Morfar
Maria, Sofia
Farmor, Robert
Kusiner och vänner

Så kom en afton en stilla vind
Och smekte ömt Din svala
kind
Liksom ett ljus som släcktes ut
Din levnad nu har nått sitt
slut

Låt oss minnas de
soliga dagar
då sorg och smärta
fjärran var
Låt oss minnas de
glädjedagar
då vi tillsammans var

Begravningen äger rum
torsdagen den 3 februari kl 14.00
i Ekerö kyrka.
Tänk gärna på Cancerfonden
tel 020-59 59 59.

... redan på...

Begravningen äger rum
fredagen den 28 januari
kl 11.00 i Ekerö kyrka.
Ljus klädsel.
Minnesstunden sker
i kretsen av familjen.
Tänk gärna på BRIS
Pg 90 15 04-1.

Annonser

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

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

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

Healing

www.livsfrojd.se

Anmälan: 0733-292 292 eller 070-428 35 32 Plats: Ekuddsv 14A

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

Redaktion
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www.heladu.dinstudio.se
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ADRESS

Sven-Erik
Elovsson

Skador – långvarig smärta som vägrar
ge med sig? Se med egna ögon att du kan
få omedelbar läkning med kvantfysisk
Amega healingstav. Se demos på:

Sömnproblem, stressad, låg energi?
Du får föryngring och vitalisering!

nyheter

Vår Älskade

Demonstration + Prova-På
Estetisk akupunktur Ons 2 feb 18:30-20
och öronakupunktur
Välkommen!

MÄLARÖARNAS

Vår älskade

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

... torsdagar

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

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

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

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

Torun Dittmer

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

| privata marknaden
  SÄLJES






Schäfervalpar säljes. Uppfödda i hemmiljö. Säljes
enligt SKKs regler.
Tel 0739-21 25 11 Nina.
35 ﬂyttkartonger säljes för
150:-. Finns för avhämtning
i Ekerö centrum. Ring Dan
560 316 34.
Postlåda 1 m hög, 34 cm
br, 24 cm djup med fäste,
låsbar 350:-. Domkraft 2 ton
+ 2 pallbockar. 400:-. Sommarmöbler 1 bord, 2 stolar
350:-. 0708-50 85 64.
42” TV modell MZ42PM12X
(LG) 500:-. 0739-75 69 56.
Kaffekvarnar olika modell.
150:-/st. 0739-75 69 56.




  UTHYRES

KÖPES




Hörnsoffa helst, alt 2-sits
och 3-sits i gott skick köpes
på Mälaröarna. Gärna IKEA:s
Ektorpsstil på soffan. Ring
Marianne 073-663 52 33.



Stort möblerat rum i källare
m egen ingång, toa, dusch,
kök/tvättst hyrs ut from
jan/feb 1 år e mer till pålitlig
praktisk person som kan
sköta enkla sysslor. 500 m fr
Ekerö C. Skälig hyra efter ök.
Mejla personinfo till eighol@
spray.se f mer information.

  SÖKES




Svante söker sällskap. Vem
vill ta hand om mig när
matte springer på sina möten? Jag är en malteser, 5
mån, som behöver sällskap
1-2 kv/v. Vuxen person m
hundvana. Gärna i närheten
av Knalleborg el Ekerö C.
Bra ers till rätt person. Ring
Gunilla på 070-553 08 10.

  ÖNSKAS HYRA




Hus med tillhörande stallplats för 2 hästar. Kvinna
50+ med make och en hund.
Snälla, ordnings- och skötsamma. Vid intresse ring:
073-660 42 18.

Gammal adelsöbo önskar
hyra/köpa torp/sommarstuga på Mälaröarna.
Kari Hahne Lundström
0709-50 82 82.

  BORTSKÄNKES




28 ” TV Thomson (06).
0708-50 85 64.

  TACK




8/12 hamnade jag i diket i
Karlskär. En man och kvinna
stannade i sina bilar. Ingen av
oss hade bogserlina. Kvinnan
åkte hem, återkom med rep
och de drog upp bilen. Jag
tackade men tog inga namn.
Vill därför tacka dessa goa
människor för deras hjälp
och lugn. Maj Daniels
Jag vill framföra mitt hjärtliga och varma tack till alla
er adelsöbor för ert stöd och
omtanke med blommor och
samtal. Kyrkvaktmästaren
Desirée Björk

www.malaro.com/mn
• Privatpersoner annonserar GRATIS.
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild
• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

• Utannonserat värde får vara högst 250 000 kr
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. Var ute i god tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
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| 50 år sedan

Oro för broförbindelse och
sammanslagning med Färingsö
50 ÅR SEDAN | Artiklar
om två täta landshövdingsbesök löper som en följetång genom Mälaröarnas
Nyheter i början av året
1961. Lite ”hemmafix” och
färska folkmängdssiffror
får också spaltutrymme.
Som ett led i sin ”Eriksgata”
genom Stockholms län gör
landshövding Erik Westerlind sina första besök på
Mälaröarna fredagen den 13
och den 27 januari 1961. Han
får tillfälle att besöka företag,
skolor och andra platser av
intresse i kommunen tillsammans med den delegation på 18 personer han har
som följe. Besöket beskrivs
senare som en ”Blommornas vals” där följet bland
annat får träffa ”de inte mest
lovande groddarna av vår
ungdom” på Skå barnby
och se blommor i mängder
i Sam Lambergs ﬁnputsade
handelsträdgård.
Landshövdingens fru får

dessutom blommor tre gånger under dagen och tulpaner
ﬁnns på borden både vid
lunchen och i kommunhuset
där landshövdingen får vara
ordförande i kommunfullmäktiges överläggningar om
Ekerös framtid. Bland annat

debatteras aktuella projekt
såsom införande av enhetsskola, lokaler för polis och
distriktssköterska samt en
ny ”barnkrubba”.
Behovet av ett sammanhållet centrum i kommunen
debatterades även.
– Ett centrum behövs
och ett sådant är man i färd
med att skapa vid Tappström. Markfrågan har lösts
tillfredställande sedan man
nu inköpt ytterligare ett
område. Framdragandet
av vatten och avlopp från
Träkvista skall fortsätta och
ett reningsverk är planerat.
Vi skulle dock vilja veta när
vi kan få papprena klara – vi
kan inte ha det på det här
sättet längre, fastslog kommunfullmäktiges ordförande
hr Arthur Andersson.
Agronom Gunnar H:son

Hallström berättade också
om det generalplanarbete
för Mälaröarna som pågått
under sex år och inom kort
kommer redovisas. Bland
annat uttalade han sig om
planerna på en broförbindelse till Södertälje.
– Vi vill inte ha en avledning för riksettan som
förändrar strukturen på våra
öar, konstaterade han.

– Det viktiga är att kommunen får behålla sin karaktär och att det ej heller blir
fråga om någon total sammanslagning med Färingsö.
Samarbetet har hittills gått
bra, skall det bli ett samarbete i allt blir det nödvändigt
med många skälighetsavvägningar, vilket i sin tur kan
ge anledning till misshälligheter, fortsatte han.
Nutidens hemmaﬁxartrend

har också så smått börjat göra
sitt intåg redan för femtio
år sedan. Den kurs kalllad ”Händig hemma” som
arrangeras av Färingsö hushållsnämnd är fulltecknad
redan en vecka efter att den
annonserats. Kursens innehåll är i första hand inriktat
på renovering och stoppning
av gamla möbler och leds
av tapetserarmästare Hans
Wass, Kungsberga.
I övrigt kan konstateras att
vid årsskiftet har Mälaröarnas folkmängd minskat med
totalt 47 personer under det
gångna året och uppgår vid
årsskiftet till 7 059 personer enligt församlingarnas
uppgifter. Femtio år senare,
i september 2010 är motsvarande siffra 25 251 invånare.
LO BÄCKLINDER

Lars Karlgren till minne
STENHAMRA | Lars Karlgren avled den 2 december
2010.
Vi lärde känna Lars som en
mycket kunnig, engagerad
och intresserad såväl musiker som sångare i dåvarande
Sånga-Skå kyrkokör.
Redan då stod det klart för
oss att Lars stora intresse var
så kallad tidig musik, sådan
som komponerades främst
under 15- och 1600-talen.
Intresset handlade både om
instrumentala och koristiska
större och mindre verk. Han
spelade själv bland annat
viola da gamba, cembalo och
krumhorn.

Att få musicera tillsammans
med Lars var alltid en fröjd
och han delade generöst med
sig av sina kunskaper och var
ett ankare med sin varma
basstämma i stora körer och
mindre kvartetter.
År 1990 startade Mälaröarnas kammarkör och även där
engagerade sig både Lars och
hans hustru Gudrun och tillsammans framförde vi blan-

”... en värdefull
musikant,
sångare och
personlighet”

dad musik från kompositörer
som Schütz och Britten till
Valkare och Vysotskij. Även
i kammarkören blev Lars en
entusiasmerande
medlem
som bidrog med sitt musicerande vid ﬂera av körens
framträdanden.
Vi är tacksamma över att få
ha lärt känna Lars och sjunga
tillsammans med honom och
kommer att sakna honom
som en värdefull musikant,
sångare och personlighet.
FÖR MÄLARÖARNAS
KAMMARKÖR
MARIA LINDBERG, ORDF,
LARS BRUMÉR, F.D. ORDF,
ANITA OLSSON, F.D. ORDF

Ring

Ring

Jag behöver
någon att
prata datorer
med!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Installationshjälp
datorer /
program
Ring

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Skydda
datorn
vid åska

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Val av dator,
vad ska jag
tänka på?
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AB Stockmos Fruktindustrier är ett privatägt familjeföretag som grundades 1932
ute på Mälaröarna, 3 mil väster om Stockholm. Stockmos tillverkar idag drycker
motsvarande 20 miljoner liter/år. Vi tillverkar drycker både under varumärket
6WRFNPRVVDPWÁHUDDYKDQGHOQVHJQDPlUNHVYDURU6WRFNPRVRPVlWWQLQJOLJJHU
på ca 94 MSEK med 30 personer fast anställda.

Vi söker nu en

Kvalitetssamordnare på heltid
Du kommer att arbeta på vårt laboratorium samt ingå i vårt HACCP-team.
I Din roll ingår ett övergripande ansvar att uppdatera Stockmos ledningssystem för produktsäkerhet och redlighet. Du kommer också att utföra
kontroller av inkommande råvaror och utgående produktion vid behov,
samt enklare analysmetoder såsom spektrofotometer, brix och pH-mätning.
Du kommer att registrera och testa råvaruprover från både gamla och nya
leverantörer.
Du ska hålla dig informerad och uppdatera lagstiftning som är relevant för
företaget samt delta i interna och externa revisioner gällande BRC.
.YDOLÀNDWLRQHU
Vi tror att lämplig utbildning kan vara gymnasienivå med kemi-inriktning,
lab.ass. eller liknande. Erfarenheter inom livsmedelsbranschen samt BRC
och HACCP är meriterande. Du bör vara van att arbeta självständigt och
EHUHGGDWWWDVWRUWDQVYDUVDPWKDGDWDYDQDL2IÀFH
Vid frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta
kvalitetschef Anne-Lie Pettersson, 08-560 475 11 eller
anne-lie.pettersson@stockmos.se
I dessa rekryteringar samarbetar vi med Capitel Rekrytering AB.
Vid frågor vänligen kontakta Marita Bjursmarck på Capitel Rekrytering,
08-791 50 10. Välkommen med Din ansökan snarast, rekryteringsprocessen sker fortlöpande. Din ansökan märkt ”stockmos lab” mailar Du till
projekt@capitel.se
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AE Einarsson Byggnads AB

Många bil- och villainbrott
under jul- och nyårshelgerna

UTillbyggnad
UOmbyggnad
UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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R
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

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


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

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

Kör nu –
betala sen!
Räntefri delbetalning i upp till 24 månader
I samarbete med Resurs Bank AB erbjuder vi våra
elever möjlighet att dela upp sin betalning månadsvis, helt räntefritt. Vidare information ﬁnns
på vår hemsida www.ekerotraﬁkskola.se och vid
frågor eller funderingar är du varmt välkommen
att ringa oss på 08-560 302 01. Att ansöka går
både snabbt och enkelt och du kan påbörja din
körkortsutbildning redan samma dag som du får
ditt lån beviljat – alltså kör nu och betala sen!

Nedan följer ett urval av de larm och
anmälningar som inkommit till Ekerö
närpolis och Södertörns brandförsvar
under den senaste månaden.
11 DECEMBER | Södertörns brandförsvar får rycka ut till en villa i Lundhagen
där ett kontaktfel gör att det pyr i väggen.

>hi^eff[d_Träkvista utsätts för inbrott.
1 JANUARI | Vid en singelolycka på Färentunavägen omhändertar polisen en
rattfyllerist.
;jjhZ`khXb_hfahjfAdelsö.

18 DECEMBER | En bilbrand släcks av
brandförsvaret i Skå.

2 JANUARI | Stöld av en bil upptäcks på
Adelsö.
 ;a[h dhfeb_i \h bWhc ec jl bispringande hästar på Munsö.

22 DECEMBER | Ekerö närpolis besöker
fritidsgårdarna i Träkvista och Stenhamra för att prata med ungdomarna.
:_[i[bij`bikh[dbWijX_b_Skå.
;df[hiedfMunsö gör en anmälan
om internetbedrägeri.

3 JANUARI | Ett försök till inbrott i ett
kontor på Bryggavägen upptäcks.
 ;jj doXo]]j" jecj ^ki _ Sandudden
utsätts också för inbrottsförsök

23 DECEMBER | En rattfull person tas
om hand på Ekerö.
JlX_b_dXhejjia[h_dh^[j[dWlEkerö
centrum. Bland annat blir en bilstereo
stulen.
?Stenhamraij`bil[hajo]kh[dbWijX_b$
 ;d f[hied \h ifehjkjhkijd_d] ijkb[d
från Bollhallen i Skå.
JlX_b_dXhejjia[h_Knalleborg. Verktyg och en GPS blir stulna.
24 DECEMBER | Södertörns brandförsvar rycker ut till en skorstensbrand på
Adelsö.
Ojj[hb_]Wh[[diaehij[diXhWdZXhoj[hkj
i Stenhamra.
 ;a[h dhfeb_i ][dec\h jl jhWÓakontroller på Ekerö.
;dl_bjeboYaWc[ZhZ`khia[h_Färentuna.
25 DECEMBER | En person som brutit sig
in i Tappströmsskolan för att sova blir
gripen.
26 DECEMBER | Ett inbrott sker i Stenhamraskolan.
29 DECEMBER | :[jXh_dd[h_[jjhhj_bb
en pelletspanna på Adelsö. Brandförsvaret ventilerar byggnaden.
;jjX_b_dXhejjia[h_Ekebyhov.
30 DECEMBER | En papperskorg på
Tegelbruksvägen, Ekerö brinner och
släcks av brandförsvaret.
 F Färentunavägen ia[h [d jhWÓaeboYaW c[bbWd jl f[hiedX_bWh$ ?d]W f[hsoner blir skadade.
31 DECEMBER | Jl X_b_dXhejj ia[h _
Knalleborg och ett i Sandudden.

4 JANUARI | ;d jhWÓaeboYaW c[bbWd
två bilar på Drottningholmsvägen
resulterar i att vägen stängs av i båda
h_ajd_d]WhdW _ [d j_cc[$ I`k f[hied[h
iaWZWieY^\hij_bbi`ka^ki$;dWlZ[c
avlider.
5 JANUARI | Ett försök till inbrott sker i
en villa i Träkvista.
Ojj[hb_]Wh[[jj\hiaj_bb_dXhejjia[h_
en villa i Gräsåker.
;jjX_b_dXhejjia[h_Knalleborg.
 ;a[h dhfeb_i kj\h  jhWÓaaedjhebb[h
på Ekerövägen":hejjd_d]^ebc$
6 JANUARI | En bilbrand i Lovö kyrkallé släcks av brandförsvaret.
7 JANUARI | Lanthandelsmuseet vid
Skå kyrka utsätts för inbrott.
9 JANUARI | En rattfull person omhänZ[hjWil_Z[djhWÓaaedjhebbl_ZTräkvistavallen.
 ? Stenhamra ij`bi [d =FI l_Z [jj

bilinbrott.
;jjl_bbW_dXhejjkffjYaifMunsö.
 ? iWcXWdZ c[Z [d jhWÓaeboYaW f
Ekerö omhändertar polisen en rattfyllerist.
10 JANUARI | ? Skytteholm upptäcks
ett inbrott i en verkstad.
13 JANUARI | Vid en stöld i en mataffär
på EkerökffjYaiWjjj`kl[dl[d^Wh
varor från två andra matbutiker på sig.
14 JANUARI | Brandförsvaret rycker ut
till en skorstensbrand på Adelsö.
 ;d ijbZ ia[h \hd Xejj[dld_d][d
på en villa på Ekerö under tiden som
hantverkare befinner sig på övervåningen.
;dijbZ\hdX_bia[h_Knalleborg.
15 JANUARI | Drottningholms golfklubb utsätts för inbrott.

Mälaröarnas brottsstatistik
för december månad
Misshandel utomhus

2

Villainbrott

1

Rattfylleri

3

Unga misstänkta (födda 91-98)

2

Unga målsägare (födda 91-98)

10

Trafikolyckor

5

BLODIGT DRAMA I TRETTONHELGEN
Den dramatiska händelse som fick stort mediautrymme i rikspressen när den
uppdagades natten mellan den 5 och 6 januari har fortfarande inte fått sin fulla
förklaring.
Det var när polisen kallades till en bostad på Ekerö som en tonårspojke hittades död och en flicka i samma ålder svårt skadad.
– Vi vet inte exakt vad som har hänt, mer än att något har gått väldigt
snett. Det finns för närvarande ingen misstanke om brott eller att någon
tredje person ska ha varit inblandad, säger Diana Sundin, presstalesman på
Västerortspolisen.
Den svårt skadade flickan är vid tidningens pressläggning, tre veckor efter händelsen, fortfarande nedsövd.
– Vi får se om hon kan berätta något mer om händelsen när hon vaknar upp,
men annars väntar vi in svar från SKL efter brottsplatsundersökningen för att se
om vi kan få klarhet i vad som hänt.

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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Brottmål

O Personskador
O 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

Ekerö Färglager

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

info@nyplat.se
www.nyplat.se

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

b er ga
Å-

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

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

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

070-747 20 03 070-799 64 21

VATTENRENING


Vattenrening

www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu
08-560 243 62

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se
VÄRMEPUMPAR


KONTORS
UTE

NSILIER

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

Köksluckor
m.m. lackas!
Snabb leverans!
Tel 560 244 38
www.micklack.se

VÄRMEPUMPAR

0705-94 23 19

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

LACKERING


Stort sortiment av

560 301 00

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

TRÄD- & TOMTARBETEN


KYL&KLIMAT
Service AB

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

www.spangamalarolbc.se

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

Allt inom städ

KONTORSMATERIAL M.M


www.aseanna.se

Tel: 564 109 50

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

l

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

Vi utför det mesta inom
transporter och entreprenader.
Vi levererar grus och matjord.
Flak och containrar.

Telefon: 560 304 70

kake
&
v
l
go

ONTORS TENSILIER

Leif Rickegård

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

O

STÄDNING


GOLV & KLINKER


A
SEANNA
K
U
Binärdata AB

Ekerö
Farmartjänst AB

O

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ
RB

08-560 304 54
070-555 15 08

Roger Sjögren 070-717 79 49
08-560 354 08

070-733 65 26

Din verkstad
nära Dig

O

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

Nu på Ekerö!

För hem och offentlig miljö

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

ENTREPRENAD


Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

RÖRARBETEN


«

Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

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

%UDQGVN\GGVEXWLNHQ

DATA


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

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



BRUNNSBORRNING


 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

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

Trygghet & Kvalitet

ZZZEUDQGVN\GGVEXWLNHQVH
ZHEEXWLN

CGS
Trädfällning

L O K A L E R



www.ekerobilskadecenter.com

Auktoriserad
serviceverkstad för

Träkvista Torg

FÖNSTER


4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L E D I G A

Grundat 1921

s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND

(/

PLÅTSLAGERI


Allt inom bilvård

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

560 47 111

| service för dig!

LOKALER


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


av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

FÄRGHANDEL


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

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

UBorttagning

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

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

070 - 683 80 74
www.fsons.se

Ekerö Centrum
ARKITEKT


F’SONS

R

CHRISTER WERSÄLL AB

FASTIGHETSSERVICE


LO

ADVOKATBYRÅN

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



Service och installation av
PROFESSIONELL

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

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

Tel: 08-560 252 00

SMS:A 20295 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, 240 kvm, 50 kvm

 Högt läge och strålande sjöutsikt  Öppen planlösning och generösa ytor  Centralt läge

Välkommen
till en bra
bostadsaffär!
Prata med oss eller starta din
försäljning på sve nskfast.se

SMS:A 23337 TILL 71122

SMS:A 24391 TILL 71122

PRIS 6 875 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 975 m² (friköpt). Närlundavägen 12c.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

 Markplan  Ljus och fräsch  Renoverad -07  Extra arbetsrum

 Modernt stilfullt gavelradhus  Uteplats med soligt läge

PRIS 1 075 000 kr/bud. AVGIFT 6 762 kr/månad Pråmvägen 2 F. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 3 600 000 kr/bud. TOMT 111 kvm . Gällsta Bygränd 6. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

SMS:A 23864 TILL 71122

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 129 kvm

SMS:A 24973 TILL 71122

EKERÖ CENTRUM 3 rok, 79 kvm

ADELSÖ FÖRSAMLING 5 rok, 98 kvm

EKERÖ BRUNNA 4 rok, 94 kvm

 Totalrenoverat  Braskasett/öppenspis  Stor trädgård  Garage

 Barnvänligt område  Insynsskyddad tomt  Centralt läge

PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 6 026 kr/månad Slagarvägen 12. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 1 495 000 kr/bud. AVGIFT 5 161 kr/månad. I månadsavgiften ingår vatten, kabel-TV och Sophämtning
Tomtbacksvägen 54. EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

SMS:A 23627 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ SANDUDDEN 7 rok, ca 185 kvm

 Insynsskyddad trädgårdstomt m pool  Lugn återvändsgata m gångavstånd till skola, buss o Mälaren

Nöjda
medarbetare
gör bra affärer.
Läs mer om ”Sveriges bästa
.se
arbetsgivare” på svenskfast

SMS:A 23638 TILL 71122

SMS:A 22370 TILL 71122

PRIS 5 250 000 kr/bud. TOMT 1 229 kvm. Siktvägen 6.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

 Sjöutsikt  Ljust vardagsrum om 55 kvm  Murad öppen spis

 1-plan  Nyskick  Lantligt  Låg driftskostnad  Bergvärme

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

PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 1 601 kvm (friköpt). Hagabergsvägen 6.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 86910 TILL 71122

FÄRINGSÖ TORSLUNDA 4 rok, 135 kvm

SMS:A 25059 TILL 71122

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA 6 rok, 190 kvm, biarea 143 kvm

EKERÖ BOKSKOGEN 2 rok, 56 kvm

MUNSÖ KVARNBYN 4 rok, 74 kvm

 Markplan  Ljus och fräsch  Solig uteplats  Närhet till Elerö C

 Lantlig idyll  Bra solläge  Ljust och fräscht  Naturen invid knuten

PRIS 1 250 000 kr/bud. AVGIFT 3 322 kr/månad inkl värme, vatten, plats i garage, sophämtning, kabet -tv, förråd
Gustavavägen 66. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 4 068 kr/månad Kvarnstugevägen 7.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 08-56410943.

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

Vill du veta
vad din bostad
är värd?
W W W.SVENSKFAST.SE

SMS:A 25013 TILL 71122

SMS:A 23478 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

Prata med oss eller starta din
försäljning på sve nskfast.se

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

 Sjönära läge med egen brygga  Separat uthyrningslägenhet

 Etagelägenhet  Öppen spis  2 helkaklade badrum  Lugn villaidyll

PRIS 3 975 000 kr/bud. TOMT 2 516 kvm . Kaggens Täppas Väg 4.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

PRIS 2 590 000 kr/bud. AVGIFT 4 795 kr/månad Vallviksvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

SMS:A 22881 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

EKERÖ HELGÖ 6 rok, ca 172 kvm

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, ca 205 kvm

 Stora öppna ytor, högt i tak och genomtänkta detaljer  Uteplats med sjöutsikt  Vidbyggt garage
PRIS 6 975 000 kr/bud. TOMT 1 026 kvm . Solsidevägen 1.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

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

