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Förbifarten
i farozonen
Ett ärende i högsta förvaltningsdomstolen kan
komma att underkänna Vägverkets utredning
och regeringens tillstånd av Förbifart Stockholm. | 4

MÅNGA BRISTER PÅ SUNDBY
Listan på bristande drift och underhåll i Sundby skola
är lång. Föräldraföreningen anser också att tekniska kontoret sänker servicenivån i kommunen och
Sundby. | 6

’’

Från 1970 fram till 2010, det vill säga i 40
år gick det att köra in sopbilen i området
och hämta säckarna (numera sopkärl) men
2010 hände något. Man upptäckte att det
var farligt att köra in i området. Jag som
trodde att det berodde på att bilarna kanske blivit större och bemanningen mindre,
tänk så fel man kan ha. | 24 tyck

FÖRSÄLJNING DRÖJER
Frågan om kommunen ska sälja sina hyresbostäder
till Ekerö bostäder skjuts på framtiden sedan kommunfullmäktige återremitterat den till kommunstyrelsen. | 4

LOVÖRESERVAT OM TVÅ ÅR
För att skydda Lovöns kultur och natur har Länsstyrelsen inlett ett tvåårsprojekt som syftar till att skapa
ett reservat. | 10

NORRMÄNNEN OCH ÄGAREN
Seasides ägare och den norska gruppen Skogøys
vänner har träffats. Ägaren är intresserad av att sälja
båten till norrmännen. Samtidigt meddelar kronofogdemyndigheten att deras upphandling är i sitt
slutskede. | 12

PAVILJONGERNA TAS BORT
Barnen på Gräsåkers förskola har varit betydligt friskare under hösten då de vistats i tillfälliga paviljonger
under sanering av Gräsåkers förskola. De barn som nu flyttats tillbaka till de gamla lokalerna, har redan påvisat sämre hälsa. | 12
Foto: Ewa Linnros

ALPINA FRAMGÅNGAR
Fin form i Mälaröarnas alpina skidklubb.| Sporten 26

www.statoil.se

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

Vårkänslor
i butiken

Bilda AB – tre månaders
bokföring på köpet!
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Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

Legitimerad optiker O Kontaktlinser O Terminalglasögon O Solglasögon
Specialglasögon Modebågar O Synhjälpmedel O Snabba leveranser O Egen verkstad
0 -560
08
560 313
313 10
10 O Ek
Ekerö
ö centtrum O Snett
Snett
tt emott Systemb
t bollagett
MånMå
n fr
fre
e 10.0
.0000 18.3
.30
30.
0. Lör
Lör 10
10.00
0.00
00-1
15.00
5.00

2 för 1 + Solskydd!
Succén
fortsätter!

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


EVENEMANG


Bli energismart
Energirådgivningens utställning med informationsmaterial på plats. Till och med
den 13 februari, utställningen har samma öppettider
som biblioteket. Biblioteket,
Ekerö centrum.

Serieteckning
Serietecknaren Sandra
Johansson lär ut att teckna
serier och berättar om dem.
Medtag papper och penna.
7, 14 och 21 februari kl 1819.30, biblioteket, Ekerö C.

Ekebyhovs slott
Erika Givell – måleri, Bodil
Magnusson – konstglas. 1920 februari kl 12-16, galleriet,
Ekebyhovs slott.
Hantverksstallet
Ulla Jansson – måleri, broderi, Gudrun Arnelid – keramik. Från 10 februari, to-sö
kl 11-17, Hantverksstallet,
Jungfrusunds marina.
Konstvinden
Konstnärerna Charlotta
Lindvall, Lotta Johnzon,
Lilian Ohlson, Anna Eriksson
visar oljemålningar, akryl
och akvareller. Silversmide
av Lotta Johnzon. Lördagar
kl 11-15, Jungfrusundsvägen
2, Träkvista torg.
Utställning
”Blandat möte”, målningar
av färingsöbon Gertrud
Appelqvist. Vernissage 12
och 13 februari kl 12-16.
Utställningen pågår till den
24 februari, mån, tis, och
tors kl 10-18, ons och fre kl
10-16 samt lör-sön kl 12-16.
Galleraget, Alvikstorpet,
Ekstigen 1, Bromma.

Bokskatter
Bibliotekarierna Britt Majgren och Åsa Sjöberg presenterar romaner och faktaböcker om vikingatiden.
8 februari kl 19, biblioteket,
Ekerö C. Samarr: Ekerö/
Munsö hembygdsförening
och Fornminnessällskapet
på Mälaröarna.
Skridskobana
Skridskobanan vid Tranholmen är öppen. Istjockleken
är cirka 12 cm och till största
delen helt slät, svart, kärnis.
Banan kommer att hållas
öppen under vintern så
länge förhållandena tillåter.
Tranholmen, Älvnäsviken.
Gymnastik
Gruppträning med sittande
och stående rörelser som
anpassas efter egen förmåga. Ingen föranmälan eller
kostnad. 8 och 15 februari
kl 10-11, Stockbygården,
Klyvarestigen 1, Stenhamra.
Arr: Ekerö kommun/Öppna
verksamheterna.
Film
”Jag har älskat dig så länge”.
Regi: Claudel, Frankrike,

2008. Medlemskort i Filmstudion berättigar till inträde
till höstens samtliga filmer.
Enstaka biljetter får ej säljas.
10 februari kl 19.30, Erskinesalen, Ekerö C.
Walk-and-Talk
Tanken är att kvinnliga
entreprenörer som bor
eller arbetar på Mälaröarna
ska kunna utbyta tankar
och idéer samt få frisk luft.
Promenad varje fredagmorgon kl 8.30 med start vid
stenskulpturerna utanför
Konsum, Stenhamra.
Qigong
Min QiGong är en västerländskt anpassad qigong.
När man tränar Min QiGong
tar man ut rörligheten i hela
kroppen och tränar samtidigt balans och koordination. Ingen kostnad eller föranmälan. 11 och 18 februari
kl 10-11, Stockbygården,
Klyvarestigen 1, Stenhamra.
Arr: Ekerö kommun/Öppna
verksamheterna.
Musik
”Musik för fyra händer”.
Karin Krigsman, orgel,
Kerstin Baldwin, cembalo.
13 februari kl 16-17, Ekerö
kyrka.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

FORTS PÅ SIDAN 30

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
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.
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fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

B Ekerö Älvnäs

B Ekerö Skärvik
Utgångspris 5 950 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 180 kvm
Tomt 923 kvm trädgårdstomt
Adress: Älvnäsvägen 78B
Visas sön 6/2 14.15-15.15
och tis 8/2 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2450 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 6 750 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 162 kvm
Tomt 1 826 kvm Trädgårds- och
naturtomt
Adress: Mossvägen 32
Sms:a: FB 1071-2601 till 72456
för beskrivning
Påkostad villa från 2009, högt
belägen på fin kuperad tomt.
Rejäl balkong m underbar sjöutsikt o vidsträckt vy. Stor härlig
altan som löper längs tre av
husets fasader. Ljusa sällskapsytor. Fyra sovrum o två stora
duschrum m bastu. Carport för
två bilar. Frånluftsvärmepump o
förberett för solfångare. Nära till
badbrygga. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2601.

Stilfull villa m öppen, ljus planlösning i mkt gott skick, från
2007. Trevliga sällskapsytor m
högt i tak o mysig braskamin.
Två balkonger o stor altan i
bästa solläge! Fyra rejäla sovrum samt bad- o duschrum.
Bergvärmepump m låga driftkostnader. Tillgång till båtbrygga. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2450.

B Färingsö Skå

B Färingsö Stenhamra
Utgångspris 3 875 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 141 kvm, biyta 35 kvm
Tomt 1 178 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1991
Adress: Alviksvägen 22
Ring för visningstid!
Sms:a: FB 1071-2516 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 3 700 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 163 kvm, biyta 90 kvm
Tomt 2 612 kvm
Adress: Skogbyvägen 9
Visas sön 13/2 12.30-13.30
och mån 14/2 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2583 till 72456
för beskrivning

Ett välhållet och fint enplanshus
beläget lugnt och fridfullt i
utkanten av Stenhamra. Ca 200
m till bad och några minuters
promenad till buss. Fyra
sovrum, ett härligt uterum med
braskamin och ljust kök. Två
isolerade garage, ett vidbyggt
med huset. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2516.

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

B Färingsö Sånga

B 3:a Ekerö Munsö
Utgångspris 1 925 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 120 kvm, biyta 15 kvm
Tomt 1 921 kvm trädgårdstomt
Adress: Ellstalund, SångaSäbyvägen 120
Sms:a: FB 1071-2275 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 725 000:Boyta 75,6 kvm
Avgift 5.134:-/mån
Adress: Söderbacksvägen 13
Visas sön 6/2 12.30-13.30
och mån 7/2 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2521 till 72456
för beskrivning

Charmigt hus från 1850-talet
som har byggts till 1959 o 1975.
Lugnt, lantlig beläget på plan
tomt m fin utsikt över hagar,
åkrar o skog. Stort kök m rymlig
matplats. 3-4 rejäla sovrum.
Altan i soligt V-läge m härlig
eftermiddags-/kvällssol Nära till
busshållplats. Endast 40
minuter från Brommaplan.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2275.

Ljust, trivsamt brf-radhus i ett
plan, mycket originellt och
smakfullt renoverat. Vardagsrum med dubbla altandörrar ut
till insynsskyddad altan som
löper längs med fasad i söder.
Fint kök med rymlig matplats.
Fräscht kaklat duschrum samt
två rejäla sovrum. Varmbonat
förråd invid entrén och garage i
länga. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2521.

B Ekerö Sandudden

B Ekerö Sandudden
Fast pris 4 795 000:- - 5 445
000:6-7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 170-182 kvm
Tomt 1 020 kvm Sluttningstomt
Byggt 2011
Adress: Fantans Väg 20
Sms:a: FB 1071-2627 till 72456
för beskrivning
På härlig sydsluttning erbjuder
C4 Hus 12 st NYA ljusa
moderna villor på tomter med
äganderätt. Här kommer du
snart att finna ståtliga hus med
milsvid utsikt över Mälarlandskapet och en specialanlagd
vik, nära bad och båtklubbar.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2627.

Utgångspris 4 530 000:4 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 153 kvm
Tomt 1 017 kvm Trädgårdstomt
Byggt 2010
Adress: Sanduddsvägen 22
Sms:a: FB 1071-2619 till 72456
för beskrivning
Visningshus till salu! Ljus öppen
planlösning och 3 bra sovrum. I
detta hus är tillvalen gjorda,
med möjlighet till inflytt redan
MARS 2011! Några meter från
tomten når man lekplats samt
stranden vid badviken! Mälaren
ses glittra mellan träden några
hundra meter bort.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2619.
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Beslut kan stoppa förbifarten
LOVÖN | Motståndet mot
Förbifart Stockholm kan
försena hela bygget. Nu
väntar ett utslag från högsta förvaltningsdomstolen
som kan komma att underkänna regeringens tillåtlighetsbeslut och Vägverkets
utredning.
Högsta
förvaltningsdomstolen har tagit emot två olika
anmälningar av regeringens
godkännande av Förbifart
Stockholm som kom i september 2009. Den 27 januari
togs ärendet upp till prövning.
– Jag företrädde föreningen

Rädda Lovön samt ett par
privatpersoner, berättar Krister Skånberg, som förutom
att vara engagerad i föreningen Rädda Lovö dessutom
är miljöpartistisk kommunalpolitiker.
Både

Mälaröarnas natur-

skyddsförening, Lovö hembygdsförening, Klimatauktion Stockholm, ett par andra
ideella föreningar liksom
ﬂera privatpersoner står bakom den andra anmälan och
företräddes av advokat Johan
Öberg i förhandlingarna.
Den främsta kritiken i

de båda anmälningarna består i att Vägverket (numera
Traﬁkverket) inte redovisat
några tänkbara alternativ till
Förbifart Stockholm för regeringen att ta ställning till.
De alternativ som från början utreddes avfärdades ett
efter ett under utredningens
gång av olika skäl. De klagande menar att genom att inte
lägga fram ett realistiskt kombinationsalternativ där kollektivtraﬁkutbyggnaden får
en mer framträdande roll, har
man inte gett regeringen ett
tillräckligt beslutsunderlag.
De sökande har dessutom

angivit att det ﬁnns allvarliga brister i den miljökonsekvensbeskrivning
som
Vägverket bifogat sin ansökan till regeringen och att de
räknat lågt på de luftföroreningar som väntas följa med
själva byggprocessen och den
ökade traﬁken.
Riggert Andersson, Traﬁkverkets projektledare för
Förbifart Stockholm, poängterar att Traﬁkverket inte är
part i målet och vill inte föregå domstolens utslag.
– Vi har lämnat ett väldigt
omfattande material till re-

geringen och utrett ett stort
antal alternativ. Nu är det
domstolens sak att avgöra om
regeringen har gjort rätt eller
inte, säger han.
Beslutet, som kan komma

att riva upp hela regeringens
tillstånd och därmed försena
bygget av Förbifart Stockholm kraftigt, beräknas komma om ett par veckor. Krister
Skånberg tror och hoppas på
ett positivt beslut för de klagande.
– Jag tror att beslutet kommer att rivas upp och att det
så småningom blir en annan

lösning. Det kan bli en nordsydlig kombinerad väg- och
spårförbindelse som läggs
längre västerut för att inte
störa riksintressena på Lovön
och världsarvet. Man skulle
kunna traﬁkera leden med ett
antal busslinjer mellan olika
regionala kärnor för att vinna ﬂer kollektivtraﬁkanter.
Tar man ut höga vägavgifter
dämpar man dessutom personbilstraﬁken och ﬁnansministern får ett bra bidrag
till ﬁnansieringen, säger han.

LO BÄCKLINDER

Uppskjuten försäljning av kommunens bostäder
KOMMUNEN | Vid ett
extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde
beslutades att försäljningen av kommunens
bostäder ska utredas
ytterligare.
Den 1 februari hölls ännu ett
sammanträde för att behandla frågan om huruvida kommunen ska sälja sitt bostadsinnehav till Ekerö bostäder
för 32,5 miljoner kronor. När
frågan senast var uppe för
beslut på fullmäktige den 12

december var det oklart huruvida omröstningen ledde
till en minoritetsåterremiss
eller inte. Den omröstning
som gjordes då har överklagats till Förvaltningsrätten,
vilka biföll ansökan om att
upphäva beslutet.
Denna gång fanns det dock

ingen tvekan om att en återremiss röstades igenom av
en minoritet av kommunfullmäktige - 14 nej och 26 ja,
vilket resulterar i att ärendet
återvänder till kommunsty-

Gudstjänster
Färingsö församling 7 februari - 20 februari

Torsdag 10 februari
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Kiki Svee
Söndag 13 februari
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Sjätte söndagen efter trettondedagen
Kiki Svee
Torsdag 17 februari
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Ellen Jakobsson
Söndag 20 februari
Stenhamra församlingsgård
Herman Palmsalen kl 11.00
Gudstjänst med små & stora
Septuagesima
Ellen Jakobsson
Färingsö Barnkör

relsen för att beredas ytterligare.
En timslång debatt ledde
fram till beslutet. Under denna hävdade alliansen gång på
gång att bostäderna inte kommer att försvinna utan bara
ﬂyttas över till dem som är
mer rustade att förvalta dem.
Det vill säga Ekerö bostäder.
Oppositionen lät sig inte
blidkas så lätt utan hävdade
att det låg en hund begraven,
eller som Inger Andersen (S)
uttryckte det:
– Det är en hel kennel be-

graven här. Men behöver inte
vara Einsten för att förstå att
alliansen vill krydda Ekerö
bostäders bestånd med bland
annat Hertigarnas stall inför
en framtida försäljning.
Ytterligare farhågor uttryck-

tes kring hur socialt utsatta
grupper även i framtiden ska
kunna få hjälp med bostäder
vid en eventuell försäljning.
– Riktlinjer för hur bostäderna ska hanteras och fördelas ﬁnns redan inskrivet i
Ekerö bostäders ägardirektiv.

ning genomförs. De vill även
att en klausul om återköp ska
införas i köpeavtalet, vilket
ger kommunen rätt att köpa
tillbaka fastigheterna om
Ekerö bostäder bestämmer
sig för att sälja i sin tur.
Frågan om de bostadsrätter
som ägs av kommunen ska
säljas kom inte upp på agendan denna gång eftersom
det ärendet återremitterades
redan vid förra kommunfullmäktige.

Kristnandet
i Sverige

Maria
Theresia

lars engblom
berättar

musikmässa av joseph haydn
Anna Larsdotter Persson, sopran
Jonas Degerfeldt, tenor
Annica Nilsson, alt
Karl-Magnus Fredriksson, bas
Stockholm Concert Orchestra
Bodals Kammarkör
Ingrid Damstedt Holmberg, dirigent

Vi börjar torsdagskvällarna
med mässa i Timmermannens kapell

24 februari och 31 mars Kl 19.00
stenhamra församlingsgård
Arrangeras av Lekmannakåren.

lördag 12 februari kl 15.00
stenhamra församlingsgård
herman palmsalen

Sopplunch kl 12

Orgelkonsert

Besök
vår hemsida

Välkommen till våra soppluncher med musik och andakt.
Soppan lagas av ekologiska råvaror och är glutenfri. Pris 40 kr.

Där ﬁnner ni information om
kyrkorna, öppet kyrkis, miniorer,
juniorer, ungdom och mycket mer.

stenhamra församlingsgård

www.svenskakyrkan.se/faringso

Dessutom kommer vi att ta
fram ytterligare direktiv och
redovisa hur de ska omhändertas, sa Peter Carpelan (M).
Bakom begäran om återremiss låg Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Vänsterpartiet
och Ö-partiet. De begär att
den ytterligare beredningen
ska innehålla ett tjänsteyttrande från socialtjänsten med
beskrivning av vilka konsekvenser som försäljningen
kan få. Dessutom begär de att
få ta del av riktlinjer för köhanteringen innan en försälj-

tisdagar färentuna församlingshem
torsdagar stenhamra församlingsgård
24 februari “Äkta vara” Carola Grahn från Bergendahl
Food/City Gross berättar.

Besöksadress: Herman Palms plan 4D. Postadress: Box 7 179 03 Stenhamra
Öppettider: måndag 10-12, 13-15, tisdag 13-15, onsdag-fredag 10-12

med andakt
“Musik ska byggas utav glädje”
Rickard Backlund, organist

lördag 19 februari kl 15.00
färentuna kyrka

Tel: 08-564 209 20
Fax:08-564 209 30

LO BÄCKLINDER

Tappström

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

Hängmörad biff
Svenskt Butikskött.
Ursprung Sverige.
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Såser
Jesses. 100–150 g. Olika sorter.
Jfr pris 116:67–175:00/kg.

4990

22

/kg

Pommes frites/strips
ICA. 1 kg.

90

Alla Hjärtans Dag!
Fira på måndag 14/2.
Rosor

/st

Aladdin hjärtan
Marabou. 125 g.
Jfr pris 183:20/kg.

Rydells. 10-pack.
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Hyr din film hos oss!
Boka på filmtoppen.se

Valfri DVD-ﬁlm

19k

Sänkt pris denna vecka.
Ord. 29 kr.

/st

Jordgubbar

Veckans
självscanningvara
Chokladkaka

Spanien/Egypten/Marocko. 250 g.
Jfr pris 70:00/kg.

Marabou. 200 g.
Jfr pris 50:00/kg.

2 för

35k

10k

/st

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

/st

ICA Butiksreklam

Priserna gäller vecka 6 t o m söndag 13/2 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Inspektion av
gymnastikhall
STENHAMRA | Efter en
olycka i Stenhamraskolans
idrottshall i november då en
elev skadade sig i en trapetstång, har Arbetsmiljöverket
genomfört en inspektion av
lokalerna.
De kom fram till att det
råder bra ordning i lokalerna
och att det ﬁnns rutiner för
olika besiktningar.
Däremot framgick det att
det var otydligt om idrottsläraren fått klart för sig vilka
arbetsmiljöuppgifter
som
gäller för arbetsområdet.
Arbetsmiljöverket uppmanar därför till att en skriftlig
fördelning av arbetsmiljöuppgifterna skapas och att de
som får dessa uppgifter blir
informerade om detta samt
får kunskaper om hur de ska
utföras.

Förtydligande
om brandvärnet
I det reportage som publicerades i Mälaröarnas nyheter
nummer 1 2011 som handlade
om brandvärnet på Mälaröarna, framgick inte att dessa
kallas ut genom larm som
inkommer till SOS Alarm på
nummer 112.
Vid ej akuta lägen kan man
ringa växeln på Södertörns
brandförsvarsförbund: 08721 22 00 för mer information.

Eftersatt underhåll på Sundby
skolgården och att en trappa
är glashal.

Listan på brister vad gäller Sundby skolas drift och underhåll är lång.
Föräldraföreningen har reagerat starkt och upplever att kommunen
bortprioriterar ärenden som rör Sundby skola.
Foto: Ewa Linnros

SUNDBY | Driften och
underhållet i Sundby
skola har stora brister.
Toalettstolar saknas, råttor
har kommit in och en glashal skolgård har förorsakat
både benbrott och hjärnskakning.
Kommunen har ett avtal med
entreprenör som innefattar drift och underhåll, men
tillsyn och skötsel på Sundby
skolan utförs inte i den omfattning som är överenskommet i avtalet.

De åtgärder som inte vidtagits är anmälda till kommunen och en rad av dessa är sådant som berör elevernas och
personalens säkerhet.
Föräldraföreningen
på
Sundby skola hade möte med
representanter från kommunen och skolan under hösten.
En lång lista på brister
presenterades. På listan med
brister som föräldraföreningen sammanställt står där
att skolgården är ishal vintertid då dagvatten rinner
mellan byggnaderna ut över

Flera allvarliga halkolyckor
har skett, vilket medfört
personalens lidande i form
av ansikts- och tandskador,
benbrott och hjärnskakningar. Vidare nämns att istappar från taket vid entrén till
matsalen från parkeringen
inte tagits bort trots ﬂertalet
anmälningar. Snöskottning
av tak har rapporterats klart
men har inte utförts under en
längre period med följden att
snö fallit ner på barnen. Detta
har också medfört skador på
tak vilket i sin tur lett till ombyggnader av entré till följd
av entreprenörens försumlighet.
Ett stopp i avlopp i skolan
som gjort att lokalerna inte
kan användas på grund av
stank, blev åtgärdat under
sommaren. Men avloppsstanken försvann inte och
rektorn dömde ut lokalerna,
då det inte gick att bedriva
verksamhet där längre.
Vid en kontroll visade det
sig att avloppsarbetet som
utförts under sommaren inte
var tätt vid golvet och råttor
kommer in. Ventilation saknas i arbetsrum på kansliet lärarhuset sedan fem år tillbaka
och toalettstolar saknas.
– Bristerna och omfattningen av dessa beror främst

på eftersatt underhåll under
lång tid som även föregår min
tid som ansvarig för kommunens fastigheter. Jag har
förståelse för föräldrarnas
synpunkter på dessa brister.
Tekniska kontorets målbild
är att fokusera på att åtgärda
fel och brister, säger Ann
Wahlgren, chef på tekniska
kontoret.

vi bortprioriterar, men så är
absolut inte fallet, säger Ann
Wahlgren.

”Jag har förståelse
för föräldrarnas
synpunkter på
dessa brister”

Det har även riktats kritik

kring den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK där
man bland annat påpekar att
den OVK som skulle utförts
under hösten ännu inte är
utförd.
– Ventilationskontroll genomförs numera vart tredje
år. Den förnyade OVK-besiktningen som genomförs
för kommunens alla fastigheter påbörjades i höstas och
pågår för närvarande, meddelar Ann Wahlgren.
Föräldraföreningen upplever att ärenden i Sundby skola bortprioriteras på möten
med tekniska kontoret.
– Vi prioriterar inte bort
någon, men vi för alltid en
diskussion med berörd verksamhet vid olika byggprojekt. Ibland kan en del projekt ta längre tid än beräknat
beroende på nya situationer
i form av konstruktions- eller materialleverensar. En del
kanske uppfattar det som att

Föräldraföreningen
anser
också att tekniska kontoret
sänker servicenivån i kommunen och Sundby.
– Tvärtom, vi har ökat resurserna för våra fastigheter
och vi beﬁnner oss i en situation där väldigt många av
kommunens fastigheter behöver extra mycket omtanke.
Kommunen kommer att satsa närmare trettio miljoner
kronor under en treårsperiod
från 2011 för extra underhåll,
säger Ann Wahlgren och tilllägger att en ny upphandling
av drift och underhåll påbörjats.
– Vi jobbar kontinuerligt
med att förbättra uppföljningsrutiner och avtal med
leverantörer. Gällande de
frågor som rör Sundby skola
kommer vi att lösa dessa i
dialog med rektor.
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 2 2011

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 9/2
Ekebyhovskyrkan kl 08.30
MÄSSA, Ralph Sjöholm
19.00 MÄSSA, Ralph Sjöholm

Torsdag 10/2
Ekebyhovskyrkan kl 13.30
ÖPPET HUS – ”MELODIKRYSSET”

Söndag 13/2
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST
Jonas Gräslund
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Pernilla Hammarström, Ekeröensemblen dir: Kerstin Baldwin
16.00 MUSIK FÖR FYRA HÄNDER
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Christer Kivi
Adelsö Hembygdsgården kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Staffan Eklund

Tisdag 15/2
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
PAR I LEK OCH ALLVAR - föredrag

Onsdag 16/2
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund

Torsdag 17/2
Adelsö Hembygdsgård kl 13.30
ÖPPET HUS – ”ANHÖRIGSTÖD”

Lördag 19/2
Ekebyhovskyrkan kl 10.00-15.00
VILA OCH VÄXA

Söndag 20/2
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
FAMILJEGUDSTJÄNST
Christer Kivi, Barnkören, Helena
Hansson, Marie Björnvad
19.00 CAFÉ SUMO
– för de stora frågorna Samuel
Klintefelt intervjuar Elise Lindqvist,
ängeln på Malmskillnadsgatan
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Svän Fogelqvist, Sonorakören,
dir: Mait Thoäng
Munsö kyrka kl 18.00
MÄSSA I TAIZÉTON
Svän Fogelqvist

Låt hjärtat va´med – om relationer
Nu är gelehjärtats tid. Under
ett par veckor kommer vi att
konsumera en stor del av årsförbrukningen av gelehjärtan.
På många arbetsplatser kommer
det att stå en gelehjärtkartong
Sn¿NDERUGHW
Kanske är ett gelehjärtan
väldigt bra symbol på ValentinGDJHQ(WWKMlUWDVRPWDODURP
kärlek – rött och sockersött
– men också ömtåligt och
PMXNW
För visst är det så, i de stora
varma känslorna är vi också
VnUEDUD
Den allvarsamma leken
Det ömtåliga och sårbara – men
också det varma och goda,
NRPPHU VlNHUW DWW ¿QQDV PHG
i samtalet om Parrelationer
WLVGDJHQGHQL(NHE\KRYVN\UNDQ
Valentindagen har blivit etablerad – kanske vi behöver en dag för att visa lite extra att vi bryr oss om varandra.

PREP
För par som vill vårda kärleken
kommer ytterligare ett erbjudande under våren, då pastoratet
för första gången erbjuder en
35(3NXUV
Åtta par har möjlighet att
under två kursdagar, 26/3 och
9/4, ta del av ett pedagogiskt
program, som blivit etablerat
RFKXSSVNDWWDDYPnQJD
Här är det viktigt att betona
att det handlar om friskvård i relationen – inte ett terapiprogram
QlUDOOWKnOOHUSnDWWJnV|QGHU
0HU LQIRUPDWLRQ RP 35(3
KLWWDUGXKRV6(1686VRPKDU
DQVYDUHWI|UNXUVHUQDL6YHULJH
ZZZVHQVXVVHSUHS

PREP – en kurs för par som vill utveckla
och stärka sitt förhållande
För vem?
Kursen vänder sig till par som lever tillsammans och som vill stärka
och bevara sin relation. Det förutsätts att hela paret är med hela
tiden under de två kursdagarna! Vi kan ta emot max 8 par.Kursen
handlar om att stärka och utveckla förhållanet, att ge verktyg för
bättre kommunikation och metoder för konﬂikthantering.
Ledare för kursen:
Lena och Lennart Jonsson, Umeå, som leder PREP-kurser
på åttonde året, tillsammans med Maja och Staffan Eklund,
Ekerö, som också är utbildade PREP-kursledare.
När och var:
26/3 och 9/4 kl 9.00-16.00 i Ekebyhovskyrkan
Kostnad:
1 000 kr/person. (Fika, lunch och kursmaterial
Frågor:
Staffan Eklund, tel 08-560 387 11, 070-516 15 13
Anmälan:
Via epost senast fredag 11/3 till församlingsassistent
Anita Lahham, anita.lahham@svenskakyrkan

Parrelationer
- den allvarsamma leken
Förälskelse, kär lek, kärlek.
När kärleken blir till allvar
blir leken på riktigt.
En lek som kan innehålla
både lust och nöd ...

”Män emellan”
1X InU PlQNLOODU HQ HJHQ
Två av våra psykoterapeuter
på mottagningen i Bromma,
WUlIISXQNWL(NHE\KRYVN\UNDQ
Ulla Stattin
och
(Q FKDQV DWW SUDWD RP  OLYHWV
Kjell Weman
samtalar med varandra
väsentligheter och oväsentligoch oss, om hur vi hanterar
parrelationer.
KHWHU PDQ RFK PDQ HPHOODQ
Initiativtagare till gruppen och
Tid:
ledare tillsammans med två
Tisdag 15 februari
kl 19.00
andra män är Rickard HolmPlats:
JUHQ
Ekebyhovskyrkan
– För ungefär tio år sedan
S:t Lukas
Mälaröarna-Västerort

Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
12/2 Vårda kärleken, Om
PREP-kurs
Intervju: Maja och Staffan
Eklund

ÖPPET HUS

19/2 Nåd och tjänst
Intervju: Lars Brattgård, kyrkoherde, Färingsö

”GAMLA GODINGAR BLIR SOM NYA”

Mer information:

Torsdag 10/2 kl 13.30
i Ekebyhovskyrkan

KONSERT

Niclas Strand tillsammans med Ralph Sjöholm
ställer frågor med hjälp av sång och musik

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

MUSIK FÖR FYRA HÄNDER
- musik av bl a W A Mozart, J S Bach, Luccinetti m ﬂ

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

ANHÖRIGSTÖD

Karin Krigsman orgel
Kerstin Baldwin cembalo

Anhörigkonsulent Pia Nilsson
Torsdag 17/2 kl 13.30
i Adelsö hembygdsgård

Söndag 13/2 kl 16.00 i Ekerö kyrka

Välkommen till en
dag där du kan

FÄRGKLANG:
”GE RÖST”
Anna-Sara Palo
sångpedagog
”HAR TONER
FÄRG?”
Erica Rönnbäck,
konstpedagog
Lunch ingår
Kostnad: 150:Info och anmälan:
Lena Burman Holmgren
08-560 387 21

Ekebyhovskyrkan
19 februari 2011
kl 10.00-15.00

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

Ekerö Närlunda

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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www.maklarringen.se
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Furustigen 9
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ett underbart hus med ett högt insynsskyddat läge och en fantastisk utsikt. Totalt ca 225 kvm, fördelat på 8
rok. Stora fönsterpartier och öppna ytor skapar en härlig boendemiljö. Genomgående ljus modern färgsättning
och mycket hög standard på materialval och arbetsutförande. Stort härligt kök med rymlig matplats i tillbyggt
burspråk. Vardagsrum i vinkel med delvis dubbel takhöjd, braskamin och utgång till altandäck om ca 90 kvm
med fint västerläge. 3-5 sovrum, läckert allrum/bibliotek samt toppfräscha badrum. Fastigheten är Ringmärkt
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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Oxbergsvägen 12 B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Sånga-Säby

Ekerö Lundhagen

Stor fin villa i bra skick och med ett mycket trevligt läge! Vidsträckt utsikt och soligt söderläge! Husets
184 kvm är bra planerat med stora rum i ljusa färger, trä och klinkergolv. Härligt allrum med tak i nock,
många fönster och utgång till balkong. Braskamin och vedspis. Låga driftskostnader! Stor fin altan med
sol hela dagen. Gästhus. Gångavstånd till buss och Mälaren. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär
besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Sjöutsikt och härligt söderläge! Charmigt 40-talshus om totalt ca 140 kvm + inglasad altan. Ovanvåning: 2-3
rum och kök, duschrum. Nytt kök 2005. Källarvåning: 1 stort rum, helkaklat bad/duschrum, tvättstuga och
förrådsrum. Vatten/luftvärmepanna 2007. Huset genomgick flera större renoveringar mellan 1988-1992 +
2005-2007 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.
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Plogvägen 24
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t
t
t

Grenvägen 5A
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

www.maklarringen.se

Ekerö Hummelvreten

Färingsö Skönvik

Enplans atriumhus i mycket omtyckt och efterfrågat område. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.
Tre bra sovrum och litet arbetsrum. Bra skick med bl a helkaklade badrum, bastu, nya innertak och nya
fönster. Fin insynsskyddad atriumgård i sydost med rymligt förråd. Garage i länga. Besiktigad.

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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Bollgränd 15
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
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Skönviksvägen 1, PL 131
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gräsåker

Färingsö Kungsberga

Tilllbyggt radhus med bra läge i ytterkant av området! Totalt ca 177 kvm 7 rok! Ombyggt kök och stort
vardagsrum. Ovanvåning med 4 sovrum + helkaklat badrum. Källarvåning med 2 stora rum + bra förvaring,
tvättstuga, bastu och dusch. Balkong och två altaner. Lättskött trädgårdstomt gränsande mot skogsområde.
Garage i länga. Mycket barnvänligt område med gångavstånd till skola, förskola, buss och bad. Besiktigad.

En idyll på stor härlig uppvuxen tomt om 2433 kvm med generös gräsmatta. Charmigt vinterbonat hus på 40
kvm med källare. 2 rum o kök + matplats. Källardelen har duschrum, relaxrum och matförråd.
Vackert lantligt läge med gångavstånd till buss och affär. Garage, växthus med vinstockar och separat
gäststuga. Besiktigad!
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Gräsåkersvägen 45D
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ettans Väg 13
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

,,
2011 SKA
,,
VI FIRA!
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.

VI SOM FÖDDES PÅ 80-TALET.

10 nyheter
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Högt buller
dämpas på
Bryggavägen
GUSTAVALUND | Boende
längs Bryggavägen har
länge klagat över för höga
ljudnivåer utmed vägen
och nu verkar det som att
lösningen på problemet har
kommit ett steg närmare
sin lösning.
Tekniska kontoret har på
uppdrag av kommunens
miljönämnd utrett vilka tekniska åtgärder som är möjliga
för att traﬁkbullret på Bryggaväggen inte ska överskrida
55 dBA utomhus och 45 dBA
inomhus samt vilka kostnader detta skulle medföra.
De alternativa åtgärder som
utretts är sänkning av hastighet, tyst asfalt, bullerplank,
byte av glas eller fönster. Ett
bullerplank beräknas kosta 1
600 000 kronor och att byta
glas eller fönster i sovrummen i huset utmed vägen beräknas kosta 220 000 respektive 350 000 kronor.
– Nu kommer vi att ta en
diskussion med tekniska
kontoret om vilka åtgärder
som kan bli aktuella, men det
är för tidigt att säga vilka det
kan bli, säger Kaspar Fritz,
chef för miljö- och hälsoskyddskontoret.
LO BÄCKLINDER

Lovön och Kärsön
blir reservat om två år
LOVÖN | För att förhindra
ytterligare exploatering i
samband med förbifartsbygget hoppas länsstyrelsen att om två år kunna
bilda ett reservat på Lovön,
Kärsön och Fågelön för att
skydda dess unika natur
och kultur.
När regeringen gav sitt tillstånd till Förbifart Stockholm
i september 2009 tryckte de
särskilt på vikten av att länsstyrelsen kommer att bilda
ett reservat på Lovöområdet
enligt tidigare planer.
– Vi har nu precis bara påbörjat arbetet med att samla
in information. Vi kommer
att använda första halvan av
2011 till att ta kontakt med
dem som bor och verkar i
området och fortsätter sedan
med att utnyttja sommaren
till att inventera vad som är
värt att skydda och bevara,
säger Stefan Henriksson,
projektledare på länsstyrelsen.
Skyddets syfte är att bevara
ovärderliga natur- och kulturvärden och förhindra att
det sker ytterligare exploate-

ringar i området i samband
med att förbifarten byggs.
Ännu är det inte klart huruvida det kommer att bli
fråga om ett naturreservat eller ett kulturreservat.
– Det är bland annat det vi
kommer att utreda. Men det
är samma lagstiftning som
gäller oavsett hur det blir, det
är mer en fråga om vilket departement det blir som står
för kostnaderna. Det går att
skydda kulturvärden i ett
naturreservat och tvärt om,
säger Stefan Henriksson.
Reservatsbildningen kan
även ge möjlighet för dem
som äger eller förvaltar mark
att få råd och stöd för att utföra vissa skötselåtgärder
som kan förhöja beﬁntliga
värden. Det kan till exempel handla om att tydliggöra
fornlämningar eller att öka
förutsättningarna för biologisk mångfald.
Den 9 februari hålls ett
informationsmöte i Klockargården för att hämta in synpunkter och frågor inför det
fortsatta arbetet.

Det streckade området visar de preliminära gränsdragningar som används under utredningsarbetet. Dessa
kan komma att ändras under arbetets gång.
Karta: Länsstyrelsen och lantmäteriet

LO BÄCKLINDER

FAKTA LOVÖN OCH KÄRSÖN


>> Lovöns långa historia är fortfarande väl synlig bland annat genom att gårdarnas placeringar fortfarande är desamma som under järnåldern. Medeltidens åkerholmar, ägogränser och vägar är också bevarade.

>> Både Edeby ekhage på södra Lovön och ett område på västra Kärsön ingår i Natura
2000, EU:s nätverk av skyddade naturområden.
>> Drottningholms slott med den franska parken är Sveriges främsta barockanläggning
och är sedan 1991 med på Unsescos världsarvslista.

Ekerö kommuns

Alla Hjärtans
Crossroads!

Kom in så
hjälper
jag dig hitta
rätt gåva!

Kulturstipendium
2011

Föreslå en kandidat eller ansök själv!

Föreslå en kandidat eller ansök själv!

Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium
riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom
konst musik litteratur teater foto ¿lm video
dans, konsthantverk, kulturmiljö eller som något sätt har bidragit till kulturlivets utveckling.

Ekerö kommuns kulturstipendium har som
syfte att stödja förtjänstfulla insatser inom alla
områden av kulturell verksamhet. Kulturstipendiet utdelas till personer eller till organisationer
och sammanslutningar som är bosatta respektive verksamma inom Ekerö kommun eller har
annan särskild anknytning till kommunen.

Läs mer på kommunens hemsida
www.ekero.se
Ansökan om stipendium eller förslag till
stipendiat skall lämnas till:
Ekerö kommun, kulturnämnden,
Box 205, 178 23 Ekerö.
Du kan även maila in din ansökan till:
kulturnamnden@ekero.se
Upplysningar lämnas av Magnus Ljung,
telefon 08-560 39 111 eller
magnus.ljung@ekero.se
Sista ansökningsdag är
den 15 februari 2011

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

CROSSROADS
I N R E D N I N G

&

D E S I G N

Ekerö kommuns

Ungdomskulturstipendium 2011

Stipendiet är på 20 000 kr.

Här hittar du smycket, rosljuset,
den ﬁna lyktan, sommarlampan,
den vackra blusen eller varför inte
ett hjärta i sammet,
siden eller betong.

Källa: Länsstyrelsen

Stipendiet är på 20 000 kr.
Läs mer på kommunens hemsida
www.ekero.se
Ansökan om stipendium eller förslag till
stipendiat skall lämnas till: Ekerö kommun,
kulturnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö.
Du kan även maila in din ansökan till:
kulturnamnden@ekero.se
Upplysningar lämnas av Magnus Ljung,
telefon 08-560 39 111 eller
magnus.ljung@ekero.se
Sista ansökningsdag är
den 15 februari 2011

Nu kan vi erbjuda Kungsäter Kök
– det personliga köket.
LÖRDAG

12 feb
900–1400

Välkommen till vår STORA invigning av

NY köksutställning
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Fika med oss – saft, kakor
och kaffe hela dagen.

Hjärtegåva!
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WYLZLU[LY[PSSKPUpSZRSPUN
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14 februari

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

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

www.davidarmstrongdesign.com

Under dagen bjuder vi på ett KANONERBJUDANDE i samarbete
med Electrolux, Lhådös Kakel och Berg & Berg Trägolv. Passa på
att prata idéer med Marie – vårt nya proffs på kök.
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Föräldrar vid Gräsåkers förskola oroade
Företrädare för alliansen kände inte till vidden av fukt- och mögelskadorna på förskolan
GRÄSÅKER | Måndagen
den 31 januari mötte alliansens företrädare föräldrar
till barn på Gräsåkers
förskola. Föräldragruppen
är starkt kritisk till den
bristfälliga hanteringen av
de fuktskador som ”återupptäckts” på förskolan. På
mötet framkom att politikerna inte kände till vidden
av problemen.
En del av de fuktskador som
påträffats på Gräsåker förskola 2007, byggdes in bakom
en ny fasad vid renovering
2007/2008. Detta upptäcktes i somras efter det att personal och föräldrar klagat på
mögellukt.
Under höstterminen evakuerades barnen på Gräsåkers förskola till tillfälliga
paviljonger. En återﬂytt till
två av avdelningarna skedde
under julledigheten, då det
konstaterats av tekniska kontoret och produktionsledningen på förskola och skola,
att ordinarie lokaler var ändamålsenliga.
Föräldrarna informerades
bland annat att ventilationen
åtgärdats och att luftﬂödena
justerats. Några åtgärder vad
gäller mögelskadorna presenterades inte.
Däremot meddelades föräldrarna att dörren mellan en
av de avdelningar som åter

Den 2 februari togs de tillfälliga paviljonger där barnen vistats under
sanering av Gräsåkers förskola, bort. I dessa har barnen varit betydligt
fiskare. De barn som nu flyttats tillbaka till ett par avdelningar i de gamla
lokalerna, har redan påvisat sämre hälsa.
Foto: Ewa Linnros

tagits i bruk och personalrummet stängts och ”plomberats” då det hittats spår av
mögel i detta rum. Under
den ”plomberade” dörren
ﬁnns dock en glipa på två
och en halv centimeter, vilket innebär att den så kallade
plomberingen är verkningslös.
I en rapport från en under-

sökning av inomhusmiljön
på förskolan, utförd i oktober, framgår att man inte tagit några prover alls på en av
de avdelningar som barnen
ﬂyttats tillbaka till.
Prover på övriga lokaler
ﬁnns redovisade och i rapporten står att” Onormal

svampförekomst föreligger i
samtliga prover indikerande
onormal fuktbelastning. Den
onormala svampförekomsten innebär en risk för luktolägenhet och hälsobesvär
om föroreningarna från tillväxten kan spridas till inneluften. Hälsorisken är störst
för personer med allergi eller
annan överkänslighet.”
På mötet med föräldrarna
närvarade kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M), Jan-Eric Billter (FP),
Solveig Brunstedt (C) och
Sivert Åkerljung (KD). Det
visade sig att de inte var medvetna om att problemen var
så allvarliga som de nu ﬁck
presenterat för sig.

– Det har inte redovisats för
oss på den här detaljnivån.
Det är tjänstemännen som
utför och vi förutsätter att
man beslutat på riktiga grunder. Men om det visar sig att
det inte fungerar måste politiken gå in, sa Peter Carpelan.
– Jag läste om det i tidningen. Självfallet har jag som
kommunst yrelseledamot
stort ansvar att saker och ting
fungerar som det ska i kommunen, men tjänstemännen
är ju professionella och ska
ansvara för att drift, lokaler
med mera fungerar. Jag kan
tycka att när det handlar om
en händelse av den här digniteten skulle det faktiskt informerats om till kommunstyrelsen, fortsatte Sivert
Åkerljung.
– Vi trodde att det blev bra
vid renoveringen 2007. Vi
har insett att det behövs en
teknisk nämnd för att politikerna ska få mer insyn, sa
Solveig Brunstedt.
Den tekniska nämnden till-

sätts 1 april och redan nu har
en fastighetschef tillsatts för
att stärka tekniska kontoret.
– Jag förstår att politikernas uppgift inte är att lösa det
här på detaljnivå. Det är däremot otroligt att man inte tar
höjd i budgeten för en omfattande renovering när man
har en förskola som stängs

Möte mellan Seasides ägare och
norska gruppen Skogøys vänner
TAPPSUND | Den norska
gruppen Skogøys vänner
har för första gången träffat Seasides ägare för en
förhandling om att köpa
båten.
Den 20 januari hade representanter från föreningen
Skogøys vänner och från
norska riksantikvarieämbetet ett möte med Seasides
ägare i Stockholm.
– Vi diskuterade med ägaren om vi kunde få överta båten när den är bärgad och har
kommit ut på internationellt
farvatten. Det var han väldigt
positiv till. Vad priset blir är
vi inte eniga om men målet
nu är att komma överens om
det, berättar Håvar Gabrielsen från Skogøys vänner.
Även norska riksantikvarien är positiv men poängterar att de inte ger ekonomiskt
stöd till att köpa båten och
inte heller till bärgning. Det
norska Riksantikvarieämbetets stöd rör restaureringskostnaderna.
Det är inte helt lätt att
hänga med i de olika svängarna om vem som ska göra
vad i detta fall.
Många frågar sig också om
Seasides ägare verkligen har

rätt till att sälja båten då kronofogdemyndigheten
har
hand om fartyget.
– Ägaren har hela tiden varit oförhindrad att överlåta
skeppet. Dock ﬁnns det en
inskränkning rent rättsligt
när det gäller förfogandet
över Seaside, eftersom ägaren förpliktigats att forsla
bort fartyget från den plats
där det ligger idag, säger Mathias Mohlin på kronofogdemyndigheten.
Enligt kronofogdens värdering saknar fartyget utmätningsbart värde. Därför
har inte en utmätning kunnat
ske. Det enda kvarstående alternativet har då varit att besluta om att fartyget ska förstöras. I enlighet med detta
har upphandling av bärgning,
borttransport och upphuggning påbörjats och Mathias
Mohlin meddelar att upphandlingen börjar närma sig
sitt slutskede.
Kronofogdemyndigheten

kan alltså inte säga nej till en
överlåtelse.
Situationen är helt unik
både praktiskt och juridiskt.
Man kan säga att kronofogdemyndigheten fullgör de skyldigheter som åligger Seasides

ägare, genom att upphandla
och träffa en överenskommelse med en uppdragstagare.
– Vi gör det så att säga för
ägarens räkning, och fartyget är alltså belastat med dels
skyldigheten att avﬂyttas,
dels av de avtal kronofogdemyndigheten sluter för att
fullgöra ägarens nuvarande
eller kommande förpliktelser, säger Mathias Mohlin.
Kronofogdemyndighetens
skyldighet är alltså i detta
fall att slutföra uppdraget att
ﬁnna en uppdragstagare som
ska forsla bort båten.

”Ägaren har hela
tiden varit
oförhindrad att
överlåta skeppet”

Om
kronofogdemyndigheten hinner träffa en uppgörelse med en uppdragstagare som ska forsla bort
Seaside innan någon överlåtelse skett, måste uppdragsgivaren bli involverad vid en
överlåtelse. Mathias Mohlin
ser det då som mycket tro-

ligt att uppdragstagaren kan
kräva att få utföra uppdraget
som man fått, för att få den
ersättning motsvarande vad
de beräknat att de skulle tjäna
på uppdraget och ersättning
för eventuella kostnader som
de ådragit sig i onödan.
– En köpare förvärvar alltså
skeppet med dessa inskränkningar, säger Mathias Mohlin.
Det kan med andra ord bli en

kostsam affär. Då föreningen Skogøys vänner inte har
något ekonomiskt stöd för
själva köpeskillingen söker
de efter sponsorer och vädjar också till medlemmarna
i föreningen om stöd. Det
är många faktorer som spelar in för att Skogøys vänner
ska kunna köpa Seaside och
föra båten ”hem” till NordNorge.
– Det är svårt för mig att
bedöma vilka möjligheter en
förvärvsintressent har idag.
Prognosen för det fortsatta
förfarandet med bärgning
och upphuggning, ser däremot mycket lovande ut, avslutar Mathias Mohlin.

EWA LINNROS

och saneras där barnen inte
ens får vistas, säger Henrik
Bergqvist, förälder till ett av
barnen på förskolan.
Johan Elfver, informationsansvarig på kommunen, sa under mötet att han
skulle se till att tekniska kontoret tar fram ett underlag
inom två veckor för att politikerna ska kunna ta beslut
om man ska renovera eller
riva och bygga nytt.
– I nuläget ﬁnns inte budget för nybyggnad, men visar
det sig att det behövs måste
vi omprioritera, påpekade
Jan-Eric Billter.
– Vi vill inte ha våra barn
där nu i väntan på ett beslutsunderlag. Det måste lösas omgående men det ﬁck
vi inte svar på, säger Henrik
Bergqvist.
Ytterligare en fråga som inte

kunde besvaras på mötet var
på vilka grunder tjänstemännen kunnat fatta beslutet att
återﬂytta barnen.
– Vår son är inte överkänslig mot något idag, men detta
kan innebära att han blir det
när han utsätts för det dagligen, säger Henrik Bergqvist.
På mötet berättade ﬂera
av föräldrarna att deras barn
varit frekvent sjuka före de
evakuerades till paviljongerna. Under höstterminen
då de vistats i paviljongerna

har barnen varit friska men
sedan återﬂytten har de åter
blivit dåliga.
En annan förälder beskriver situationen som att man
satt ut alla barnen på ett isﬂak
igen medan man diskuterar
hur man ska göra sjön ren.
Samme förälder säger att det
varit bättre att inte göra en
återﬂytt och ha barnen kvar
i en trygg och säker miljö
medan man söker den långsiktiga lösningen.
Föräldrarna uttryckte en stor

uppskattning för pedagogernas arbete. På mötet fanns
några av dem med och även
de vittnade om känningar av
dålig hälsa så fort de kommit
tillbaka i de gamla lokalerna.
En förälder påpekade att
om kommunen nu strävar
efter att bli en av de tio bästa
skolkommunerna så måste
också den fysiska miljön anpassas för att uppnå det målet, att det är dags att förnya
och inte göra tillfällighetslösningar.
– Jag kan inte ge något
exakt datum när ärendet tas
upp, eftersom jag ännu inte
vet om tekniska kontoret har
berett frågan färdigt. Gräsåker är prioriterat och kommer att tas upp snarast möjligt, säger Peter Carpelan.
EWA LINNROS

Den andra båtens ägare
TAPPSUND | Historien
kring den andra båt som
en längre tid legat i kanalen har nu kommit i dager.
Båtens ägare kontaktade
redaktionen då han läst
om sin båt i Mälaröarnas
nyheter.
I förra numret av Mälaröarnas nyheter skrev vi om den
båt som ligger stationerad
vid kaféet i Tappströmskanalen. Båten är inte registrerad
och i artikeln stod att ägaren
var okänd i och med detta.
Robert Degerman som äger
båten, läste artikeln och kontaktade redaktionen och berättade vad som skett.
Strax före Seaside ﬁnns
gamla bryggpålar. När Robert Degerman kom åkandes
med sin båt körde han in i en
av dessa pålar, vilket i sin tur
orsakade ett hål i det yttre
skrovet.
– Vattnet forsade in men
jag hade ändå tur då det inte
gick igenom hela skrovet, säger Robert Degerman.
Han tog sig fram till bryggan vid kaféet i kanalen. Isen
slöt sig snabbt kring båten
vilket gjorde en vidare färd
omöjlig. Robert Degerman
gick till kommunhuset för att
tala om vad som skett.
– Vi kan inte med egenmäktigt förfarande ﬂytta båten och han mäktar inte att
göra det med egen kraft som
läget är nu. Däremot har jag

Ägaren till den andra båten i
kanalen kontaktade Mälaröarnas
Foto: Ewa Linnros
nyheter.

inte gett honom medgivande
att han får ligga kvar längre än
till våren, berättar Lars Johnson på tekniska kontoret.
För att förhindra att båten
ska sjunka där den ligger får
Robert Degerman ta ström
från kommunens elkontakt
vid bryggan så att han har
möjlighet att länspumpa båten under vintern.
– Det kan verka tokigt men
jag har gjort bedömningen
att det är viktigt att båten
inte sjunker. Sedan när våren
kommer och isen är borta får
han ﬂytta båten, säger Lars
Johnson.
För två år sedan plockade
Robert Degerman upp båten från botten vid Trosa där
den legat i tre års tid. Båten
har säkerligen varit med om
mycket då den byggdes i Saigon 1897.

EWA LINNROS

www.husmanhagberg.se

Ekerö Närlunda
En mycket tilltalande villa om 160+55 kvm i genomgående toppskick såväl ut- som invändigt. Nyrenoverat och stilfullt kök från
2009. Två helkaklade badrum med golvvärme och 3-4 sovrum. Vacker sällskapsyta med braskamin och utgång till stor, pampig altan och
mycket välskött trädgård om 998 kvm med fruktträd och barnvänliga plana gräsytor.

Allrum med utgång till balkong. Dubbelgarage med fjärrstyrd port. Trevligt eftersökt läge ett stenkast från skola/dagis och närhet till
Mälaren. Lugnt och inbott område med genuin villaidyll. Närhet till buss mot Ekerö Centrum och vidare mot Brommaplan.
Utgångspris: 4.850.000 kr Visas: Sön 13/2 12.00-13.00 & tis 15/2 18.00-18.30 Adress: Brantbacken 1B Ekerö 08-560 304 22

Färingsö Stenhamra
Gedigen tegelvilla om 147 kvm vackert belägen på höjd, med nyanlagd pool i ogenerat läge med stort soldäck .
Barnvänlig tomt om 1.110 kvm i soligt SV-läge, terrasserad samt med plana gräsytor. Trivsam enplansvilla med ljusa sällskapsytor och
härliga uteplatser. Stor frimuras öppen spis utgör husets hjärta. Generöst kök med fint ljus från fönster i söder.
3 bra sovrum, stort våtrum, gästwc samt extradusch och bastu. Invändig standard från byggår 1982.

Lugnt belägen med gångavstånd till Mälaren,skola/dagis. Närhet till butik, restaurang, gym samt buss mot Ekerö Centrum och
Brommaplan. Carport och förråd som rymmer trädgårdsmöbler och ger möjlighet till hobbysnickaren.
Utgångspris: 3.295.000 kr Visas: Sön 6/2 14.15-15.15 & tis 8/2 18.30-19.00 Adress: Blåsbacksvägen 8 Ekerö 08-560 304 22

Färingsö Törnby

Ekerö Sandudden 3:a-4:a 55+

"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. Vedeldad badtunna. Garage, förråd samt växthus. Nära buss, butik. Gångavstånd till motionsspår och ishall.
Utgångspris: 4.150.000 kr Visas: Vänligen ring för visning och info. Adress: Törnby Gård 8 Ekerö 08-560 304 22

Högst upp i södersluttning vänt mot Mälaren med milsvid vy över vatten och grönska. Ljus och rymd med 2 st härliga
balkonger i söder, som är inglasade. Fönster i flera väderstreck. Sällskapsyta i vinkel som enkelt görs om till det 4:e rummet. 55+
med påkostade materialval. Närhet till butik och buss. Bekymmersfritt boende i förening med god ekonomi. Garage möjligt. Vackra
promenadslingor utmed Mälaren med båt och badliv. Välkommen på visning och upplev utsikten.
Utgångspris: 3.395.000 kr Kvm: 107 Avgift: 5.775 kr Visas: Vänligen ring för info. Adress: Mälarvyn 3 Ekerö 08-560 304 22

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Pasteller och budbärare i harmoni
EKEBYHOV | Två inspirerande konstnärer sätter
färg och form på galleriet
på Ekebyhovs slott med
”HäxÄnglar” och pasteller mellan den 12 och 27
februari.
Bodil Magnusson ställde ut
för första gången på Ekebyhovs slott redan 2002 tillsammans med et par kollegor.
– Det är roligt att komma
tillbaka nu när det har hunnit
gå några år och jag kan visa
upp något nytt, säger hon.
Under de år som gått har
hon dock haft kontinuerlig
kontakt med Mälaröarnas
konstförening, bland annat
när de besökt henne i ateljén
på Öland där hon är född och
uppväxt och nu har basen för
sitt arbete.
Där arbetar hon främst
med kallglas och gjutningar
i kombination med metall
och sten. Det är också där
hennes ”HäxÄnglar” växer
fram.
– Dessa ﬁgurer är ett slags
budbärare eller visionärer
i dialog mellan då och nu,
mellan myt och verklighet,
mellan dig och mig, förklarar
hon.
Bodil Magnusson kan
stoltsera med ett ﬂertal

konstnärsutbildningar och
hennes
meritförteckning
innehåller en lång lista på
utställningar runtom i Sverige. Hon har även gjort
utsmyckningar till både
kyrkor och andra offentliga lokaler runt om Sverige.
Hon ﬁnns dessutom representerad i såväl Sveriges
riksdag som på både Kalmars och Stockholms läns
landsting.
När hon fick frågan om hon
ville ställa ut på Ekebyhov
ﬁck hon även välja en annan
konstnär att dela utställningen med och det självklara valet föll på Erika Givell.
– Jag och Erika ställde ut
tillsammans i Vimmerby
i höstas och upptäckte att
vi kompletterade varandra
väldigt väl. Våra konstnärliga uttryck funkade så bra
tillsammans, båda arbetar vi
med gestalter i olika former
och material, berättar Bodil
Magnusson.
Erika Givell, som framförallt

arbetar med måleri, men
även gjort objekt och skulpturer i andra material, är
också hon uppväxt på Öland
och har konstutbildning
från Ölands folkhögskola.
Nu bor hon dock på Oknö

Erika Givells akrylmålning ”Livets krans” är ett exempel på den akvarelliknande konst hon kommer att ställa ut på Ekebyhovs slott i slutet av
februari.

utanför Mönsterås, där hon
främst ägnar sig åt att måla i
akryl för närvarande.
– För mig är varje målning
som att påbörja en ny resa, en
resa bortom tid och rum. På
vägen träder olika gestalter
och symboler fram, förklarar
hon.
Även hon har ställt ut i en
mängd olika sammanhang
och finns representerad i

ett flertal offentliga miljöer, såsom i Kalmar, Mönsterås, Borgholms och Vimmerby kommun. Hon blev
även belönad med 2002 års
Konstnärsstipendium
ur
Gunnar Liedbergs minnesfond och Müntzingstipendiet 2010.

LO BÄCKLINDER

Bodil Magnusson ser sina ”HäxÄnglar” som budbärare eller visionärer
mellan då och nu.

Gamla papper gav nytt liv
åt Johan Wic_ecmJandmark

Västerort
Djursjukhus
erbjuder...

30%

RABATT PÅ KASTRATION
av frisk hund och katt
Gäller t.o.m
31/3 2011

30%

RABATT PÅ VACCINATION
Gäller t.o.m
31/3 2011

 AKUTMOTTAGNING
 FODERBUTIK
 DROP-IN VACCINATION
Måndag-Fredag

8.00-18.00

 ÖPPET ALLA DAGAR

Måndag-Fredag
8.00-21.00
Lör, Sön & Helgdag 10.00-16.00

Telefon 08-36 26 70 Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA

www.vasterortdjursjukhus.se

SOCKARBY | Det började
med ett antal papper som
stack fram ur bjälklagret
på ett torp på Färingsö
och resulterade tre år
senare i boken ”Käre
Johan Wilhelm…”. Christina
Palmqvist från Färingsö har
låtit prästen Johan Wilhelm
Sandmark komma till liv på
nytt genom att läsa hans
hundra år gamla dokument.
– En torpägare i Sockarby
hittade 2007 mängder av lätt
gulnade papper som använts
som isolering i det torp han
höll på att renovera. Det var
kvitton, brev, inbjudningar
och nedskrivna predikningar
bland annat, berättar Christina Palmqvist.
Torpägaren hade hört talas om att Christina Palmqvist, som bor i området,
var intresserad av Sockarbys historia och samlade
ihop papprena i två konsumkassar som han lämnade över till henne.
Hon behövde bara ögna igenom dem för att inse att det
var ett projekt hon vill ta
sig an. Sedan följde tre år av
läsning, ytterligare forskning i arkiv och skrivjobb
som nu resulterat i en nyutkommen bok.
Allt eftersom trädde bil-

den av kyrkoherde Johan
Wilhelm Sandmark fram.
Han var verksam inom
Sånga och Skå församlingar
mellan 1862 och 1890 och
kom från en anrik prästsläkt
som varit verksam såväl på
Ekerö och Färingsö, som på
Munsö och Adelsö. Själv var
han ogift och barnlös, vilket
gjorde att den Sandmarkska
prästsläkten avslutades med
honom.
Genom alla de bitvis
svårtydda dokumenten har
Christina Palmqvist kunnat
skapa sig en bild av vem Johan Wilhelm Sandmark var.
– Jag har absolut lärt känna
honom bland annat genom

Brev och dokument funna i en
torpvägg i Sockarby ligger till
grund för en nyutkommen bok.

de brev han skrivit till sin
mamma, kollegor och vänner, säger hon.
En stor del av dokumenten
ﬁnns avbildade i boken och
det är inte lätt att tyda den
drivna handstilen.
Christina Palmqvist har
dock inte nöjt sig med de
dokument som fanns bevarade i torpväggen utan
har även sökt i gamla bouppteckningar och kyrkböcker för att ﬁnna mer
information. Det har hjälpt
henne att räta ut många
frågetecken. Men det ﬁnns
en central fråga som Christina Palmqvist ännu inte fått
svar på. Det är hur papprena
hamnade i bjälklagret i ett
torp som han inte har någon
känd koppling till.
– Nej, jag har faktiskt ingen aning. Kanske var det helt
enkelt så att någon bara ﬁck
tag i alla dessa papper när
han dog och sedan använde
dem som isolering, gissar
hon.
Kanske får även den frågan
så småningom ett svar för i
sitt slutord skriver Christina
Palmqvist: ”...Så har jag hållit på sedan 2007 och har väl
inte slutat ännu”.

LO BÄCKLINDER
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Konverterade två gånger
startade våra män likadant för männen. Under fredagsbönen, vilken är den viktigaste bönedagen, predikade också imamerna att man
inte får slå sina kvinnor. I koranen står det att
under kvinnans fötter ligger paradiset.
Det faktum att Marianne bar slöja skapade
inga problem för henne på hennes arbete. Däremot ﬁck hon känna på det utanförskap som
många invandrarkvinnor möter här i Sverige.
– När jag till exempel skulle gå på bussen
med barnvagnen var det ingen som ville hjälpa till. Det var en buss med höga trappsteg så
hjulen nästan fastnade. Folk gömde sig bakom
sina tidningar så jag skrek: är det någon djävla
handikappbuss? Finns det inte någon som
kan kliva upp och hjälpa till? Då hörde jag någon som sa: Oj, pratar hon svenska!
När Marianne handlade kunde det hända
att kassörskan pekade på displayen där summan stod och långsamt artikulerade priset.
– Jag svarade att jag ser vad det står, jag är
inte dum i huvudet för att jag har sjal. Man var
redan kartlagd.
Då Marianne fött sin yngsta dotter och var

Marianne utstrålar trygghet och styrka. Hon har levt som muslim men en dag rullade hon ihop bönemattan
och la den på vinden.
Foto: Ewa Linnros

Marianne Jansson har konverterat från
kristendom till Islam och sedan åter till
kristendomen. Men hon är egentligen
inte särskilt religiös. Däremot har hennes
resa mellan religionerna gett henne en
hel del insikter.
Marianne tar emot i sitt hem som är ett av de
minsta husen längs Cantongatan på Lovön.
Huset ﬂyttade hennes föräldrar till då Mariannes pappa ﬁck tjänst som koleldare på Drottningholms slott 1938.
Marianne har bott här hela sitt femtiotvååriga liv. Idag bor hon här med sina två döttrar
som är elva och tretton år.
Hon är kallskänka och har över 30 år bakom
sig i yrket. För cirka 15 år sedan reste hon på
semester till Turkiet. Där träffade hon sin blivande man.
– Då var jag ganska hårt belastad av ett alkoholmissbruk. När jag träffade honom berättade han att han aldrig hade druckit alkohol.
Jag kände att tänk om man kunde bli så ren på
insidan och fri från det tvång som ett missbruk innebär, säger Marianne.

YA Bygg AB är ett Ekeröbolag som har 31
anställda och arbetar med bygg/mark/
renhållning samt sprängning. Arbetet
utförs oftast på Ekerö samt Mälaröarna.

De gifte sig och hon konverterade till islam.
– Jag bytte skal helt och hållet för att ta bort
den här öldrickande, cigarettrökande Majsan
och blev Meryam istället.
Hon bytte inte sitt namn ofﬁciellt. Det var
de andra muslimska kvinnorna hon träffade
som kallade henne Meryam som ﬁnns med i
Koranen.
– På många sätt förde islam mig till en plats
där jag ville vara. Jag träffade jättemycket
kvinnor på olika böneplatser. Det ﬁnns en
otrolig gemenskap i den muslimska gruppen.
De umgås mycket och tar hand om varandra.
Skulle jag till exempel brutit benet och inte
kunnat ﬁxa med barnen, då skulle det genast
kommit hit kvinnor som kokat mat, städat,
snutit ungar och bytt blöjor.
Det var både svenska och utländska kvinnor

i gruppen.
– Vi var väl medvetna om att det inom islam
också ﬁnns mycket misshandel, där männen
ser på sina kvinnor bara som ett köksbiträde.
Vi startade en ringlinje dit misshandlade
kvinnor kunde ringa dygnet runt. Samtidigt

B YG G A B
A
Y EK E O

YA Bygg växer!
YA Bygg AB är under stark expansion och behöver förstärka organisationen med
följande tjänster:
3 snickare: Innehav av yrkesbevis är meriterande
1 maskinförare: Bandgrävare, hjulgrävare och hjullastare samt C-körkort
1 anläggningsarbetare: C-körkort är meriterande
1 renhållningsarbetare: C-körkort är meriterande
1 kontorsassistent/deltid: kunskap i bokföring samt Visma är meriterande
Anställningskrav: För samtliga tjänster gäller att du innehar B-körkort samt att du
arbetar självständigt så väl som i grupp.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 28 februari 2011.
YA Bygg AB, Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. Telefonnr. 08-560 308 12

mammaledig ﬁck storasyster inte gå på dagis, precis som det är för alla föräldrar som är
föräldralediga. Marianne ville dock att hennes äldsta dotter inte skulle förlora kontakten
med sina små kompisar och gick till kyrkans
barntimme ”Kyrkis”.
Men Marianne ﬁck inte gå på Kyrkis för att
hon var muslim.
– Jag blev upprörd och ringde till den präst
som arbetade då. Jag sa att jag inte skulle dit
för att predika islam, utan för att mitt barn
skulle få träffa sina kompisar igen. Då bad han
att få prata med min man. Jag svarade att jag
kan prata för mig själv. Jag är en egen person.
Även om jag är en muslimsk kvinna så har jag
en egen talan. Jag ringde till slut till Mälaröarnas Nyheter som skrev om det.
Det slutade med att de ﬁck lägga ner den
Kyrkisgruppen för det var ingen annan mamma som ville gå dit heller efter det som skett.
Marianne märkte med tiden att äktenskapet
inte fungerade. Då försvann också religionsdelen.
– Jag låg härinne på bönemattan och skulle
börja en bön. Så bara satte jag mig upp och sa
till mig själv: neej, vad håller du på med? Nu
är det färdigt.

Marianne rullade ihop mattan och la upp den
på vinden. Sedan sa hon till sin man att hon
inte orkade mer. De levde tillsammans i sju år.
– Jag ville verkligen göra ett avslut så jag
ringde till prästen i Ekerö församling och sa
att jag ville konvertera tillbaka till kristendomen. Han hade inte varit med om det tidigare, men jag ﬁck läsa ungefär som inför en
konﬁrmation och på påskafton när jag fyllde
45 blev jag upptagen av församlingen under
en kvällsmässa.

”Då bad han att få prata med
min man. Jag svarade att jag
kan prata för mig själv. Jag är
en egen person. ”

Mariannes ex-make lever kvar i Sverige och
arbetar som lärare. Vissa saker kan de inte diskutera, men överlag fungerar det bra.
– Barnen vill inte vara muslimer. De är ju
mest med mig och vi har våra traditioner. Jag
gjorde aldrig avkall på de svenska traditionerna då vi var gifta. Vi ﬁrade jul och pyntade till
påsk. Han gillade det inte så mycket men jag sa
att nu bor vi i Sverige och då följer vi svenska
traditioner, säger Marianne med en otvivelaktig bestämdhet.
Hon utstrålar trygghet och styrka. Hon ut-

trycker heller inte någon bitterhet eller något
agg när hon berättar om sitt tidigare liv.
– Islam är en bra religion när den inte tolkas på fel sätt. Islam hjälpte mig också ur mitt
missbruk.
Barnen får välja vilken tro de vill för Marianne, bara de är lyckliga med det.
– Jag har sagt till dem att man faktiskt också
kan leva utan en religion. Min man och jag
diskuterade det en gång. Då sa han att det är
så bra med Islam för man lär sig att älska sin
nästa och att man ska vara hövlig och vänlig.
Då svarade jag att det måste man väl inte ha en
religion till, det är ju sunt förnuft.

EWA LINNROS

Namn Marianne Jansson
Gör Kallskänka
Bor Canton
Bäst med Mälaröarna Tillgången till naturen med parker, skogar och stränder
Favoritställe på Mälaröarna Ångbåtsbryggan i Drottningholm på sommaren med
en glass.
Vill ändra på Kommer inte på något just nu. Något finns det ju alltid man vill ändra
Oanad talang Duktig på att vissla

Hjälpverksamhet – ansökan om bidrag till enskild person
Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig hjälpverksamhet
bland behövande, barn och sjuka inom Lovö församling, Ekerö pastorat, med företrädesrätt för personer boende på Drottningholm.”
Styrelsen uppmanar härmed behövande, barn och sjuka enligt ovan att skriftligen
inkomma med begäran om bidrag. Motivera Din ansökan.
Den sökande måste uppfylla de krav som myndigheterna ställer för erhållande av
stöd från skattebefriade stiftelser. ”Behövande” och ”sjuka” innebär att sökanden inte
får ha en högre inkomst än omkring 150.000 kr per år samt en förmögenhet uppgående till mellan 30.000-40.000 kr. För ”barn” avses främjandet av vård och uppfostran samt undervisning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 års ålder.
Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den som är behövande bifogar slutskattesedel och den som är sjuk bifogar därutöver läkarintyg.
Ansökan ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast den 28 februari 2011 under
adress:
Stiftelsen Lovö hjälpfond
c/o Drottningholms slottsförvaltning
178 02 Drottningholm
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Foto: Lo Bäcklinder

Både pensionärer och ungdomar uppskattar träffarna där de lär av varandra i de brobyggande samtalen som kan handla om allt från pengar och mode till jobb och politik.

Brobygge mellan generationer
Synen på snatteri, mode och
klotter är bara några av alla
de ämnen som diskuterats
mellan högstadieungdomar
och pensionärer under livliga
former i Ekebyhovskyrkan.
Allt inom ramen för projektet ”Bygga broar” som är ett
samarbete mellan kyrkan och
Ekebyhovsskolan.
Ett tjugotal pensionärer är redan
utspridda två och två vid kaféborden i entrén till Ekebyhovskyrkan
när ljudvolymen höjs kraftigt och
ett trettiotal ungdomar gör entré i
lokalen. De hänger av sig ytterkläderna och sprider raskt ut sig bland
borden. Glada återseenden blir till
kramar och någon får en kommentar
om en ny frisyr, eller en fråga om det
inte är kallt att vara utan strumpor.
Idag är det saft, kaffe och kladdkaka
som serveras och alla förser sig innan det är dags at börja samtala.
Det är sjätte gången som just de här
grupperna möts och det är tydligt att
de är väl inkörda på formen för samtalet och både äldre och yngre ﬁskar
upp fusklappar med föreberedda frågor ur ﬁckor och handväskor.
Just idag är ämnet ”pengar”.
– Vad kostade en liter mjölk när
du var liten, frågar Malin pensionä-

rerna Ingrid och Ulla som sitter vid
samma bord.
– Tänk det minns jag inte. Vi
hade egen mjölk, för jag växte upp
på en gård. Men om man inte hade
det så fick man gå till mjölkmagasinet och köpa mjölk i en kanna,
berättar Ingrid och kan exakt beskriva den söta lukt som dominerade den lokal där mjölken förvarades.
Ungdomarna lyssnar uppmärksamt och samtalet glider så småningom in på ämnen som veckopeng, snatteri och klotter. De delar
erfarenheter och tankar och är rörande överens om att de som ägnar
sig åt klotter bör få sanera själva eller
betala för rengöringen.
Så snart det blir en lucka i samtalet ﬂikas en ny fråga in.
– Vad skulle ni göra om ni hade
mer pengar, frågar Ulla ungdomarna.
– Köpa mer kläder, svarar en annan Malin, utan tvekan.
Det leder samtalet in på en lång
diskussion om hur viktigt det är
med märkeskläder idag och hur modet såg ut för femtio år sedan.
– Vi hade en tant som sydde våra
kläder och jag kunde på min höjd
få vara med och säga vad jag tyckte

Ekerö ryttarförening och Skå Ridcenter anordnar

FAMILJEDAG
med prova på-ridning

om tyger och modeller, berättar
Ingrid.
Ungdomarna förvånas över hur
lite inﬂytande man hade i deras
ålder för femtio år sedan och Ulla
och Ingrid får insikter i hur ungdomarna prioriterar när det kommer
till pengar.
Och det är ju precis de insikterna
som projektet går ut på att förmedla.
– Vi ville få till generationsmöten
och skapa förståelse i ett samhälle
där äldre och yngre ofta inte har så
nära kontakt. Många ungdomar har
långt till sina mor- och farföräldrar,
men på det här sättet kan vi se till att
generationerna kan träffas och lära
av varandra, förklarar Anna Forsström, diakon i Ekebyhovskyrkan,
som tillsammans med kollegan
Lena Burman Holmgren tagit initiativ till projektet.
Hon beskriver hur relationer har

byggts upp mellan ungdomar och
pensionärer och hur hon hört ﬂera
ungdomar som pratar om ”sina
pensionärer”.
Det är nu andra året som ”Bygga
broar” pågår. Tanken är att pensionärer och elever ska följas åt under
hela högstadiet för att lära känna
varandra. De träffas två gånger per
termin och diskuterar allt från jobb,

Pulka åkning efter häst (tolkning efter häst medtag
egna skidor)
z Gratis prova på-ridning för barn och vuxna
z&DIp.UXEEDQVHUYHUDUNDIIHFKRNODGRFKYnIÀRU
samt grillar korv och hamburgare
z/RWWHULPHG¿QDYLQVWHUEODHWWGDJULGOlJHU

Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

För ytterligare info: www.skaridcenter.se
Telefon: 070-660 99 90
Skå Ridcenter AB, Eneby Gård, 179 75 Skå

Både förtidspensionärer och de som
är en bra bit över 80 år är representerade och fördelningen mellan män
och kvinnor är något så när lika.
Ingen tycks vara oberörd av
mötena och även om klassen pratar om samtalen i efterhand så är
det inte det som är poängen. Det
är själva mötet mellan de äldre
och de yngre och det samtal som
växer fram som är det egentliga
målet. Det är inte heller bara ungdomarna som lär av de äldre om

Även ungdomarnas klasslärare Cecilia Barder är positiv till vad projektet ger.
– Det här sättet att träffas gör att
eleverna får upp ögonen för allt det
som pensionärerna har att berätta.
Att vi är i en annan miljö än skolan
gör också att det som de får höra
fastnar på ett naturligt sätt, säger
hon.
Tiden rinner iväg och ungdomarna reser sig, redo för att gå ut
och möta världen igen. Kanske med
några nya insikter och en djupare
förståelse för att allt inte alltid har
varit på samma sätt som nu, men
framför allt med ett löfte om att de
och ”deras pensionärer” snart ses
igen.

LO BÄCKLINDER

Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag den
22 februari, kl.18.00.
Varmt välkommen!
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”Vi hade egen mjölk,
för jag växte upp på en
gård. Men om man inte
hade det så fick man gå
till mjölkmagasinet och
köpa mjölk i en kanna”

en svunnen tid, utan de äldre får
dessutom en inblick i hur ungdomar idag tänker.
– Jag märker stor skillnad mot hur
vi var när vi var unga. Ungdomarna
idag är så framåt och trevliga, inte
alls så blyga som vi var. Idag har de
mycket synpunkter om allting, men
när jag var ung höll man inne med
sina åsikter om man hade några, säger Ingrid.

Ekerö kommunfullmäktige

Lördagarna den 12 och 26 februari kl 10-14
Eneby gård, Tureholmsv 47
z

mode och politik till pengar och
fritidsintressen med hjälp av vissa
givna ämnesområden att utgå ifrån.
Pensionärerna har rekryterats både
ur kyrkans egna verksamheter och
från övriga föreningar och organisationer som är aktiva på Mälaröarna.

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4
Mh]. +andlingarna ¿nns Sn
www.ekero.se/kf samt i kommunhusets
receStion.

Utställning På Galleraget
”Blandat möte” av Gertrud Appelqvist
Akryl, Akvarell, Tusch, Krita m.m

Alvikstorpet, Ekstigen 1 Bromma
Utställningen öppen 12/2 – 24/2
mån., tis., tors. 10 – 18
ons., fre. 10 – 16 lör. – sön. 12 - 16

Öppet hus!
Känn och kläm på våra värmepumpar
Kampanj på bergvärme
och luftvärmepumpar!

Vi bjuder
på ﬁka!

Lördag
19 februari
kl 10-14

www.inneklimat.se
Tel: 560 248 00

O

Skå industriby
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Vernissage Söndagen den 23 januari var det vernissage för illustrationerna till Ulf Löfgrens böcker om Albin Viking på Barnens eget bibliotek
i Stenhamra. Många av akvarellerna i utställningen ställs ut för första
gången. Intresset var stort och Ulf Löfgren själv fick signera många
böcker. Utställningen pågår till 27 februari.

Barnlördag Rekordmånga små och stora kom på vårens första barnlördag på Ekerö bibliotek den 22 januari. Orkesterpop med Mija och
David fick biblioteket att gunga av härliga takter och i kaféet var det full
rulle. Däremellan pysslades det, lyssnades på sagor och lånades böcker.

Foto: Lennart Lundblad

Foto: Cecilia Bengtsson

Tranholmen Friluftsfrämjandet Mälaröarnas skridskoentusiaster har
trots den tidiga vinterkylan inte kunnat ta sina efterlängtade skär på
Mälarens snöklädda isar. Nu hoppas man dock på bättre tider när
snöfall och kyla når mer normala nivåer. Vid föreningens 2,4 kilometer
långa bana vid Tranholmen var det därför rena familjeinvasionen den 30
januari.
Foto: Ove Westerberg

Boksignering Den 20 januari presenterade Christina Palmqvist boken
”Käre Johan Wilhelm” på Stenhamra bibliotek. Boken har hon skrivit
efter att ha gått igenom mängder med gamla handskrivna dokument
som hittats i ett torp i Sockarby. Många historieintresserade mälaröbor
kom för att mingla och köpa boken.
Foto: Marit Anteskog

Vinterdag i
Ekebyhovsbacken
Söndag 20 februari anordnar Ekerö kommun i
samarbete med Ekebyhovsbacken en gratis
skiddag fylld med aktiviteter. Vi bjuder på
gratis liftkort och varmkorv med dryck. Passa
på att träna inför sportlovet!
Varmt välkommen önskar
Peter Carpelan
Kommunstyrelsens ordförande

Gratis
liftkor
t
kl.10–
13!

Program
Skidskola för alla
10.00–11.00
0
Prova på slalomåkning 11.00–12.00
Hoppuppvisning
12.00–12.30
6NLGXWK\UQLQJÀQQVI|UDOODVRPLQWHKDUHJQD
skidor och vill prova på!

fffTZTQhW^ebQPRZT]bT

Isfiske Roland Widlund, från Sättra på Adelsö, är en av flera yrkesfiskare som inte låter den tjocka mälarisen stoppa jakten på gös. Under isen
har han lagt ut 1300 meter nät som måste vittjas regelbundet oavsett
snöstorm eller spöregn. Det är först när vårisen ruttnar som han gör ett
uppehåll i fisket.
Foto: Ove Westerberg

| 50 år sedan

Ekerös vackra damer och en
uppfinningsrik musikdirektör
50 ÅR SEDAN | Vintern
1961 finner man en rad
uppiggande evenemang
och kurser på Mälaröarna.
Skönhet och ballongdans är
några exempel. Musikskolan
i Färingsö kommun utökar
också.
”Damerna på Ekerö blir
ännu vackrare” lyder en
rubrik i Mälaröarnas nyheter
från 1961.
En kurs i make up och
hudvård, rubricerad ”Fröken
Fräsch” ska Ekerö kooperativa kvinnogille ordna
under våren. Kursledare blir
studieledaren fru Inga Eriksson. Hon valdes för övrigt
till gillets nya ordförande vid
årsmötet i Träkvista folkets
hus.
Den ”livaktiga” kommunala musikskolan i Färingsö
kommun har engagerat två
nya lärare.
– Intresset för musikskolan ökar för varje månad,
konstaterar verksamhetsledaren, musikdirektör Ulla
Strandell.
Planerna på en musikskola
i Ekerö kommun håller också
på att mogna och fröken
Strandell har blivit anmodad
att hjälpa till med starten.
Denna fröken Strandell har
redan tagit tag i ett långva-

rigt problem, nämligen det
obetalda pianot i Stockby
skola. Skulden uppgår till
550 kronor.
Frivilliga gåvor har kommit in men de har inte varit
tillräckliga och kommunen
har inte ansett sig kunna betala pianot. ”Nu har fröken
Strandell, som är en utomordentligt uppﬁnningsrik
dam, emellertid räknat ut
att pianot kan avyttras och
att musikskolan för försäljningssumman kan köpa en
gammaldags pianola. Fröken
Strandell har spårat upp en
avdankad sådan, som numera ingen vill köpa på grund
av instrumentets ansenliga
dimensioner. Men tonen är
utmärkt och mekanismen
oklanderlig.”
För de som önskar svänga
sina lurviga en lördagskväll i
februari 1960 anordnas ballongdans i Färingsö folkets
hus mellan klockan 20-24.
Jan Anderssons orkester
står för musiken. Kursen
”Fröken Fräsch” har ju ännu
inte varit men rubriken
”Damerna på Ekerö blir
ännu vackrare” tyder dock
på att damerna på Ekerö
redan är vackra nog för att bli
uppbjudna.
När det gäller kavaljererna
på Mälaröarna har de haft

Musikdirektör Ulla Strandell
beskrivs som en utomordentligt
uppfinningsrik dam i Mälaröarnas
nyheter 1960.

goda möjligheter att snofsa
till sig lite extra. På Nyckelby
snabbköp säljer man fem
nejlikor för det facila priset
3 kronor och 25 öre. Fem herrar kan med andra ord pryda
kavajens knapphål för endast
en krona och fem öre per
person.
Den kavaljer som vill
imponera alldeles extra på
någon av de vackra damerna,
kan överräcka fem anemoner, inköpta på snabbköpet
för endast två kronor och
sjuttiofem öre.
EWA LINNROS

“Berg & Berg är ett personligt företag,
som med stor omsorg tillverkar vackra
trägolv av högsta kvalitet. Av övertygelse
tillverkar vi uteslutande naturprodukter,
för när allt kommer omkring har äkta
trä många fördelar: Det är varmt,
naturligt, antistatiskt och extremt
hållbart, när det tillverkas efter konstens
alla regler – som vi gör i Kallinge.”

EKPARKETT

m2

299:Lagervara

(399:-)

Skönhet och kvalitet i samma golv!

www.davidarmstrongdesign.com

Svensk Mattlackad Ek, 3-stav
– en riktig kvalitetsprodukt.
%RBJUDANDET GËLLER T O M  FEBRUARI  ELLER SÍ LÍNGT LAGRET RËCKER

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

Är du nöjd med din bank?
0_XNO\K\N_ZuK^^Lc^KLKXU]uUYX^KU^KY]] @SLO\s^^K\Qs\XK`KN
8Y\NOKUKXO\LT_NKT_]^NSQ5KX]UOs\NO^LO^cNVSQ^WO\sXNSX
X_`K\KXNOLKXU)
Gör det möjligt
Brommaplan 418
Bromma
0771-22 44 88
nordea.se

Nordea Bank AB (publ)

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

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA
ACCEPTPRIS: 5 500 000 Kr
BOAREA  KVM BIAREA  KVM
TOMTAREA: 1 784 kvm
ADRESS 'UDMUNDVËGEN 
VISNING:  OCH  FEBRUARI

MÄKLARENS BESKRIVNING -ODERN PUTSAD FUNKISVILLA MED HËRLIG
RYMD OCH ÚPPEN PLANLÚSNING BYGGD  (ÚGT SOLIGT OCH FRITT
BELËGEN VILLA MED lN UTSIKT ÚVER 3TENHAMRA -YRESJÚHUS MED
RYMLIGT VARDAGSRUMKÚK HÚGT I TAK BRASKAMIN STORA FÚNSTERPARTIER
OCH SKJUTDÚRRAR 3TORT HELKALAT BADRUM MED BASTU  SOVRUM
DRESSINGROOM OCH ALLRUM 3TOR TRËDËCKAD ALTAN OCH BALKONG
$UBBELGARAGE MED SEPARAT GENERATIONSBOSTADUTHYRNINGSDEL
KONTOR -YCKET LÍGA DRIFTKOSTNADER ,UGNT LËGE PÍ ÍTERVËNDSGATA
CENTRALT I 3TENHAMRA

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING
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SOLVÄRMEPUMP
BEFRIAREN FRÅN ELBEROENDET

kolumnen | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,;:7GJ6G>'%&&

Om vilka vägar
som bär till paradis
Först kom en färja och en hamn
sen kom en bro med små, små spann.
Och målet var nu nått – en genomfartens ö .

R
PREMUIÄ
NIKA

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

Premiär för en ny modell av vår unika Solvärmepump! Så enkel att använda, att en ﬁngertopp på pekskärmen är allt du behöver för att styra
bl a ditt värme- och varmvattenbehov. Den är dessutom mer effektiv och
energisnål än någonsin.
Men en sak är sig lik: vårt världsunika värmesystem som gör att du kan
kombinera sol- och bergvärme när du vill. Installera hela systemet direkt,
eller bygg på med solfångare senare.
Läs mer på eviheat.se och läs mer om hur du kan minska dina elkostnader med en Solvärmepump!

E

n ö där gröna grödor göder öga
som ser hur jord och himmel hör ihop
och sol som strör sin kärlek i en loop
som alltid finns och låter folk bli höga.

Stån upp I folk och fall ej fort till föga
för kraft som vill att vi ska hindra rop
från öbors röstfarkost i många knop
mot makter som sig inte ser som tröga!
Trots ljuvligheten i naturens sköte
där fågeln tillåts kvittra hur som helst
finns tecken på att man i allsköns möte
vill göra genomfart för yngst som äldst
och tänka färja som ett ödets flöte
där Karon får till slut var mänska frälst.

S

e Slagstafjärdens vågor vackert glimma
när färjan styrs och lägger an vid ön.
Nu glider fordon av och fyller varje krön
på väg där folket hör hur dessa stimma.

Man glömmer när beslut – miljö ska trimma
att folk bebor den vägkant intill kön
som ej får maktens stöd för konstlat dön
men blir till mera än att blott förnimma.
Nu finns en plan att nyttja vattnets tjusning
mot Hässelbyens skogbeklädda strand.
Men även här på tillfartsväg blir rusning.

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

Vad blir förtjänst – att där få gå iland
mot den förlust för dem vid vägens rand?
Effekt glöms bort vid stark miljöberusning.

D

u vackra väg som går mot mälaröar
vid födseln redan kraftigt undernärd.
Det gjorde ont när du blev fult beskärd
och nu får lida av att alla köar!

Det blir så fel beslut när makten slöar
och ej beter sig som en värdig värd
som har att underlätta varje färd
mot stad såväl vid regn som när det snöar.
Du vackra lilla filutrymme kära
helt utan någon skuld till sammanbrott!
Hur ser du på en liten bil bojkott
när du ditt handikapp så tungt får bära?
Men du kan vända ont till något gott
och tvinga makt att inflyttning beskära!

Betänkt ur perspektiv av kärlek
till Mälaröarna, vars känslighet
behöver ömsint handlag.

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

Conny Roth
Ekerö

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.

Planerar du uterum?
Då är du hjärtligt välkommen
till vår SANTEX-kväll där du får
bygglovsinformation på plats.

INFO-KVÄLL

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE!
B

16/2

Du måste anmäla dig för att få plats!

18 30 –2000

Detta är ett UNIKT tillfälle att träffa stadsarkitektkontorets
representanter som bistår med allmän info om bygglov m m.
Expert från Santex och våra erfarna säljare är också
på plats under kvällen. Eftersom vi har ett begränsat
antal platser så måste du föranmäla dig.

www.davidarmstrongdesign.com

Anmälan till Nicke:
niclas.fridh@faringsotra.se eller 070-945 07 70.
Sista anmälningsdag är den 9 februari kl. 12.00.

Bygghjälp!
6TK\]PSSOHOQpSW
TLKKP[[\[LY\TZr
ZHTHYIL[HY]PTLKL[[

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
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Just nu!

10 %

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

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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• 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.

Är Peter Carpelan jävig?
Flertalet medborgare har stort
förtroende för vår demokrati och
för de politiker vi röstar fram att
representera sina partier med de
partiprogram och löften de gått
till val på. Så är det också i Ekerö
kommun. Förtroendet är så stort
att väldigt få människor bryr sig
om att sätta sig in i de politiska
sakfrågorna. Vi litar på våra politiker.
Peter Carpelan har tillsammans med
ordföranden i Stiftelsen Marcus och
Amalia Wallenbergs Minnefond,
Peder Wachtmeister, undertecknat ett brev (1 september 2010)
till Traﬁkverkets generaldirektör,
Gunnar Malm: Projekt Förbifart
Stockholm – anslutning till/från
Ekerövägen/nr 261. Brevet inleds:

”Utöver tidigare inlagor i rubricerat
ärende, önskar undertecknade Ekerö
Kommun och Stiftelsen Marcus och
Amalia Wallenbergs Minnesfond,
ägare av Malmviks Gård på Lindö i
Ekerö kommun, anföra följande:”
Sedan följer argument för att placera anslutningen på Södra Lovön
snarare än på Lindö. Brevskrivarna
anser till exempel Lindö vara mer
skyddsvärt än Lovön som buffertzon
för världsarvet Drottningholm! För
att skydda världsarvet anser de att
traﬁkplatserna måste ligga närmare
världsarvet än på Lindö!
Brevet avslutas: ”Vi vill alltså
sammanfattningsvis bestämt motsätta oss en traﬁkplats på Lindö.
Undertecknade parter förordar i stället med eftertryck alternativ 1.”.
Så här skriver regeringen om sitt

krav för att ge tillstånd att bygga
Förbifarten: ”att negativa konsekvenser för naturmiljön, kulturmiljön
samt landskapets övriga värden och
funktioner så långt möjligt begränsas.” Det borde utesluta traﬁkplatser
på södra Lovön.
Det politiskt intressanta är att Peter
Carpelan som kommunstyrelsens
ordförande genom att underteckna
denna skrivelse gör gemensam sak
med en enskild markägare. De ser sig
själva som parter i ärendet.
Förtroendevalda kommunalpolitiker ska arbeta enligt Kommunallagens regelverk. Reglerna verkar vara
naturliga för alla människor, men för
politiker måste de vara lagstadgade.
Man måste kunna ställa dem till svars
om de inte följer reglerna.
En regel är Likställighetsprincipen,

som innebär att kommunen måste
behandla alla kommuninnevånare
lika. Att Peter Carpelan agerar till
förmån för vissa kommunmedlemmar kan också innebära jäv, i detta fall
delikatessjäv. Delikatessjäv deﬁnieras
som att det ﬁnns ”omständigheter
som är ägnade att rubba förtroendet
för hans opartiskhet i detta ärende”.
JO utreder nu problemet med
att kommunstyrelsens ordförande
tillsammans med enskild sakägare
skriver brev till en statlig myndighets generaldirektör för att påverka
myndighetens beslut till förmån för
sakägaren.

– Bertil Ottoson

Blir nästa steg att lämna på sopstation? Kära hundägare!
När vi 1981 ﬂyttade in på
Klevbergsvägen så hade man
sopsäcken i ett utrymme
infällt i husväggen. Det var
ju några steg att gå för sophämtaren så vi ﬁck börja ställa
ut säcken utanför grinden
i stället. Från 1970 fram till
2010, det vill säga i 40 år gick
det att köra in sopbilen i
området och hämta säckarna
(numera sopkärl) men 2010
hände något. Man upptäckte
att det var farligt att köra in i

området. Jag som trodde att
det berodde på att bilarna
kanske blivit större och
bemanningen mindre, tänk
så fel man kan ha. Ekerö
kommun skickade oss ett
brev och sa att vi måste rulla
ut sopkärlen till parkeringen
utmed Klevbergsvägen,
vilket vi givetvis gör. Nu
har kommunen skickat ett
nytt litet brev där de säger att
transportvägen ska snöröjas
och sandas för det säger kom-

munens föreskrifter. Men ni
har glömt att tala om ifall vi
ska skotta hela vägen till sopstationen eller om det räcker
med Klevbergsvägen :-)
Nej, låt oss köra våra sopor
till sopstationen en gång
i veckan så slipper ju både
kommunen att brevväxla om
sophämtning och sophämtarna kan göra något annat.
– Bengan

Har tagit mig till hundön i Drottningholmsparken några
gånger den här veckan. Jag har träffat trevliga hundar med
trevliga ägare i en verkligen fantastisk miljö. Jag vet inte om
det ﬁnns ﬂer slottsparker som låter hundarna ha en alldeles
egen ö där de får springa fritt. Men snälla, varför kan ni inte
plocka upp efter er hund när den har bajsat?
Det är så otroligt äckligt att det ligger skit precis överallt.
Kom igen! Kan vi inte alla skärpa till oss?! För jag tror eller
vet att en redan trevlig vistelse på hundön kan bli så otroligt
mycket mer angenäm för oss alla. Hundar som människor.

– Mvh Malin

Familjehem
för vuxna sökes!
Finns intresse,utrymme och engagemang?

Närlunda Schakt & Transport AB
söker en lastbilschaufför
och en grävmaskinist

Vi nyrekryterar familjehem för vuxna
(över 18 år) som behöver stöd och trygghet
under en begränsad tid. Ersättning utgår.

Nu behöver vi ytterligare en chaufför med C-kort
samt en grävmaskinist med maskinförarbevis.
Ni behöver ha erfarenhet från branschen och
kunna arbeta självständigt. Tjänsterna är heltid
och vi har kollektivavtal. Är du intresserad
så ring Gia på tel 08-560 341 12.

För mer information se vår hemsida
www.rmsupport.se
Intresserad? Välkommen med frågor!
Telefon 0708-720140

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 tack vare lugnet i kombination
med närheten tillstorstaden. Två av Sveriges
1 världsarv ¿nns i Ekerö kommun 'rottningholms slott med dess fantastiska slottspark och
vikingastaden Birka-Hovgården.

$QVWDOWHQ)lULQJV|RFK6YDUWVM|V|NHU
VHPHVWHUYLNDULHURFKRUGLQDULHSHUVRQDO
Ett arbete för dig som är intresserad av att vara en viktig länk i rättskedjan. Du kan läsa mer
om arbetet som kriminalvårdare på vår hemsida. Under rubriken ”jobba hos oss” hittar du
våra annonser ”Kriminalvårdare region Stockholm” och ”Semestervikariat region Stockholm”
samt information om hur du söker tjänsten. Sista ansökningsdag är 13 februari. Har du
frågor kring arbetet på anstalten Färingsö och Svartsjö kontakta oss på tfn: 08-559 380 05.
.ULPLQDOYnUGHQDQVYDUDUI|UYHUNVWlOOLJKHWHQDYVWUDIILDQVWDOWHURFKIULYnUGVDPWI|UYHUNVDPKHWHQLODQGHWVKlNWHQ
9LlULQGHODGHLVH[JHRJUDILVNDUHJLRQHUHWWKXYXGNRQWRURFKHQWUDQVSRUWWMlQVWRFKYLlUGU\JWDQVWlOOGD

^^^RYPTPUHS]HYKLUZL

Ny
skrivare?
Ring

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

Tekniska kontoret söker:

VA-Maskinist
Läs mer om tjänsten på
www.ekero.se/ledigajobb

Datorhjälp
hemma
Ring

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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lady pure color
"  !!"
– unik helmatt väggfärg som också
är slitstark.

Utveckla kollektivtrafiken och få fler att lämna bilen hemma, uppmanar insändarskribenten.

Foto: Olle Lilliesköld, Ekerö bildbyrå

Förbättra kollektivtraﬁken!
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    !
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LADY 1016 BLEK SAND

Kollektivtraﬁken i kommunen fungerar bra i det stora
hela men det ﬁnns en del
saker som bör ändras för att
få ﬂer att ställa bilen hemma.
De linjer jag tänker på är 301,
302, 309, 315, 317 och 318.
301 skulle förslagsvis kunna förlängas till
Jungfrusund-Gällstaö ett
par turer i rusningstid i båda
riktningarna till förmån för
skolbarn i Träkvista och
folk som åker med färjan.
302 skulle kunna förlängas
till Solna i rusningstid för
att avlasta 176/177, vilket i
och för sig redan är på gång
att eventuellt genomföras.

PAKETPRIS

8.9169:-)0:−
(11.6

GS HEL A VARDA
RUMMET

309 skulle, i rusningstid
kunna gå raka vägen till/från
Kaggeholm, alltså varken
via Ekerö sommarstad eller
Sandudden, förslagsvis en
eller två turer i varje riktning. 309 som bara går
till/från Sandudden idag
förlängs då till Ekerö sommarstad. 315 kan förlängas
till Jäsängen och gå via
Hilleshög. I och med förlängningen av 315 så behöver
317 nu inte längre traﬁkera
Kungsberga, vilket gör att
linjen snabbas upp och
därmed blir attraktivare. 318
går inte till Jäsängen längre
som idag utan till Ilända,

enligt mitt förslag.
Det är ganska trångt på
bussterminalen vid Brommaplan och hur man ska
lösa det har jag ingen vidare
vettig kommentar till.
Någon som har något förslag?
Men bäst av allt vore ändå
om Ekerö kunde få någon
form av Tvärbana eller liknande vilket borde ha byggts
för längesen. En som gick till
Träkvista och en som gick
till Stenhamra.
Hoppas på respons av er
läsare!
– Kollektivtraﬁkresenären

LADY 4629 SKUGGBLÅ

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan avvika
från originalkulörerna.

 

    

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

VÅRNYHETER PÅ MIO!

Nu har vi laddat med vårnyheter och över 250 nya lägre priser.
Kom in i butiken och hämta nya vårkatalogen!

ERBJUDANDE

4.990:−

(9.950:−/st)

RAMMADRASS +
BÄDDMADR ASS

Madrass Bedtime Temptation fast eller medium, inkl bäddmadrass,
90x200 cm. Metallben 4-pack 795:−. Erbjudandet gäller t o m 7/3.

TAG 3
BETALA
FÖR 2!
3-sits soffa Maxim med armstöd A i tyg Miracle grey och vinklat metallben, B 193, D 85, H 87 cm 4.490:−. Soffbord Plaine i vitlack
med spännben i kromad metall, L 130, B 80, H 41 cm 1.650:−. Lampskärm Lafayette svart eller vit, inkl upphänge 850:−. Ryamatta
Canada snow eller svart, 135x190 cm 990:−. Fyra stolar Milton i vitlack 299:−/st. Matbord Plaine i vitlack med spännben i kromad
metall, Ø 110 cm 1.900:−. En sidenkudde Dupion 250:−. Välj mellan ett 20-tal färger. En prydnadskudde Marilyn eller Liberty 290:−.

NYHET! SÄNG

3.950:−

Familjesäng Nils i vitlack,
bäddmått 90/120x200 cm, inkl
ribbotten.

NYA
K ATALOGEN
ÄR HÄR!

Sidenkudde Dupion 50x50 cm. Finns i ett flertal färger 250:−/st.

PAKETPRIS

3.990:−
(4.990:−)
BORD +
4 STOLAR

HÄR
FINNS
VI!

Matbord Kajsa i vitlack, 130-175x80 cm inkl 1 klaff á 45 cm 2.390:−.
Stol Kajsa 650:−.

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 tom 31/7 om inget annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning
och ev tryckfel. Mer info på mio.se

.se
.mio.se
www.mio
www
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Skå IKs handbollsdamer i topp
HANDBOLL | Skå IK:s
handbollsdamer fortsätter
att glänsa. I bortamatchen
mot HK Tyresö Strand den
16 januari segrade Skå IK
med 33-19.
Eftersom HK Tyresö Strands
spelare är både äldre och
tyngre och har några ﬂer års
erfarenheter blev det ett tufft
motstånd då Skå IK mötte
dem. Men Skåtjejerna sprang
ifrån och gjorde många snabba kontringar och det blev
seger med 33 mål mot Tyresö
Strands 19 mål.

Skå IKs match mot Bajen 23
januari var däremot ett möte
med tjejer i samma ålder,
viktklass och träningstilfällen. Här segrade Skå med 3815.
– Skå fullkomligt krossade
motståndarna med sin kvickhet, sin kreativa spelstil och
laganda, berättar en av många
supportande föräldrar och
anhöriga runt Skå IK:s damhandbollslag.
Målet är nu att vinna serien
och komma upp i division 3.

Kantspelare Johanna Bergström bryter igenom och skjuter.
Linjespelaren Malin Rosvall håller effektivt undan motståndarna.
Foto: Per Lönnborg

EWA LINNROS

Skå IKs Fanny Gerlach, Mailn Rosvall och Julia Rollfelt i tufft försvarsspel. Bilderna är från matchen mot HK Tyresö Strand.

Foto: Per Lönnborg

Framåt för Ekerö IKs bordtennissektion

Många fina placeringar för Mask-åkare

BORDTENNIS | Ekerö IKs
bordtennissektion fortsätter visa framfötterna, både
på ungdomssidan och i
seniorsammanhang.

SKIDOR | Mellan den
28-30 januari genomfördes Stockholm Capital
Race i Hammarbybacken,
Ekebyhovsbacken och i
Flottsbro. Mälaröarnas
alpina skidklubb, Mask,
fick en lyckad tävlingsdag i
hemmabacken.

I Stockholms största tävling
för att hitta nya unga talanger, ”Folksamtalangen”, har
från Ekerö IK inte mindre än
tio spelare i åldersgruppen
7-10 år kvaliﬁcerat sig till vårens ﬁnalspel.
– Detta resultat är snudd
på fantastiskt. Det kan bli
ﬂer. Den sista uttagningsomgången har inte spelats, säger
Per-Åke Nygren, informationsansvarig på Ekerö IK.

Som Mälaröarnas nyheter tidigare meddelat har Ekerö IK
efter ett längre uppehåll återigen ett A-lag i Stockholms

DET HÄNDER


TILL DEN 21 FEBRUARI

A-laget, från vänster: Rolf
Strömberg, Gabriella Babtist,
Anders Eriksson och George
Engström.
Foto: Per-Åke Nygren

seriespel, division 7 norra.
Detta A-lag har spelat två
matcher efter juluppehållet.
– Vilken start på vårsäsongen det blev, båda matcherna slutade med storseger,
berättar Per Åke Nygren.
Mot Vällingby SK F blev
det vinst med 8-1 och i
matchen mot Rotebro BTK
D dagen efter blev det vinst
igen, hela 8-0 denna gång. I
matchen mot Rotebro deltog
junioren Oscar Möller, P-00
i laget och vann båda sina
matcher. Laget ligger nu tvåa
i tabellen, och med en match
mindre spelad än ettan.


– Helgen blev väldigt lyckad
med en fantastisk uppslutning, berättar Mia Falk som
är tävlingsansvarig i Mask.
Klubbens Helena Rapaport vann kval-tävlingen
i Stockholms Capital Race
samt även söndagens kval i
Flottsbrobacken.

kom Helena Rapaport på
tredje plats i störtlopp och
Super G.

Christopher Wisén kom på
sjätte plats i herrarnas kvaltävling på fredagen i Hammarby.

För Mask:s Emma BeckDet har gått bra för Masks

man blev det dubbelseger i
SM-kval för ungdomar och
distriktsmästerskap i super
G-tävlingarna i Sunne.
Förutom Emma Beckmans dubbelseger placerade
sig Mask:s åkare bra, bland
annat hamnade Amanda
Stenberg på en 17:e plats.

åkare även tidigare på säsongen då Helena Rapaport
kom överst på pallen i de
två inledande FIS/ENL-tävlingarna i slalom och vann
också årets FIS Super G den
17 december. (FIS – Internationella tävlingar, ENL –
tävlingar för åkare med lägre
ranking, oftast första- och
andraårs seniorer).
Vid tävlingar i Norska juniormästerskapen i Hagfjell

EWA LINNROS

HANDBOLL | Damer div 4 B: 13/2 14:30 Tappströms Bollhall: Skå IK - Ösmo GIF HK Herrar div 4 ö: 20/2 kl 16:45 Tappströms Bollhall: Skå IK - Sannadals SK INNEBANDY | Herrar div 5B: 13/2 kl 19:30
Tappströmsskolan: Mälarö IBK - Ängby IF 19/2 kl 17:15 Tappströmsskolan: Ekerö IK - Hässelby IBK ISHOCKEY | Herrar div 2 forts: 15/2 kl 19 Allhallen: Mälarö HF - Solna SK 18/2 kl 19:30 Vikingahallen:
Mälarö HF - FOC Farsta

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

31 JANUARI
INNEBANDY

INNEBANDY

485-347
353-305
352-335
361-346
369-355
326-306
306-291
342-376
342-387
310-349

22 138
17 48
15 17
14 15
14 14
13 20
12 15
11 -34
11 -45
10 -39

Järfälla
11 9
AIK
12 9
Kungsäng 11 8
Bollstanäs 12 6
Vallentuna 12 6
KTH IF
12 4
Västerorts 12 3
Töjnan
11 2
Ekerö IK 11 0

Örby IS
12 9 3 0
Stockholm 12 8 2 2
Vällingby 12 8 2 2
Skå IK
12 7 3 2
Äng/Sätra 11 4 1 6
Orm/Skäl 11 3 2 6
Sälklubb 11 3 1 7
Mid.krans 11 2 1 8
Stockh.W 12 0 1 11
Kallhäll IBK/Utgått

57-24
82-26
65-24
44-34
54-47
41-62
41-68
32-66
17-82

29
28
25
20
19
13
10
7
0

99-47 30
70-40 26
72-49 26
87-51 24
52-55 13
63-78 11
56-95 10
44-68 7
39-99 1

Herrar div 5B
Ulvsunda 12 9 2 1 112-51 29
Marieb. 13 9 2 2 89-50 29
Lokomo 13 8 2 3 91-67 26
Ekerö IK 13 8 1 4 106-60 25
Hässelby 13 8 0 5 86-59 24
Mälarö
12 8 0 4 79-64 24
Sundby 13 4 2 7 69-88 14
Ängby
12 3 0 9 64-79 9
EricKista 13 2 1 10 63-111 7
Econo
14 0 0 14 54-184 0
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ZZZHNHURELOVNDGHFHQWHUFRP
7HO6Nn,QGXVWULRPUnGH

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR
AC - service
O

S

R

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00

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

RANSC

EN

IK

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

RB

H

4ELEFON     s (AMMARKVARNSVËGEN  s 3KÍ
WWWEKEROBILSKADECENTERCOM

(51) 17
(13) 11
(3) 11
(14) 10
(5) 8
(-12) 8
(-19) 7
(-28) 6
(-27) 2

9LVDPDUEHWDUPHGVDPWOLJDI|UVlNULQJVERODJ
RB

EN

Från den 1 januari tar Mange Nilsson över
Ekerö Bilvårds verksamhet i egen regi.
Vi önskar Mange varmt lycka till!
Classe och Leffe

69:18
36:23
36:33
37:23
30:25
34:46
24:43
27:55
11:38

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ
H

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Slipa dina golv själv, hyr
utrustningen av oss! Det
är lättare än du tror att
få fräscha golv. Vi har
allt du behöver, oavsett
om du väljer lack, olja
eller hårdvaxolja. Du får
råd och tips av kunnig
personal.

Herrar div 2 forts
Lidingö 9 8 1 0
Ormsta 9 5 1 3
Mälarö 9 5 1 3
Linden 8 5 0 3
Farsta 9 4 0 5
MB
9 4 05
Norrt. 9 3 1 5
Solna
9 3 06
Rimbo 9 0 2 7

T

RANSC

MO

O

RB

H

T

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER

ISHOCKEY

MO

!LKOLÍS  !LKOTEST

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

20
1 2
12
24
1 5
1 7
1 8
1 8
0 11

INNEBANDY

Herrar div 4 västra

Damer div 3 norra

T

27 231
23 141
20 20
18 50
17 46
16 43
11 -87
9 -46
9 -143
6 -73

Herrar div 4 ö
Sparta 13 11 0 2
Harrin 12 8 1 3
Söder 13 7 1 5
V/AIK 13 6 2 5
Sorun 13 6 2 5
Sanna 12 6 1 5
Liding 12 6 0 6
Stubb 13 5 1 7
Aram 13 5 1 7
Skå IK 13 5 0 8

MO

Damer div 4 B
Skå IK 14 13 1 0 462-231
Årsta 13 11 1 1 362-221
Bajen 14 100 4 309-289
Spifen 14 9 0 5 367-317
HUFF 13 8 1 4 302-256
Sports 14 8 0 6 306-263
Tellus 14 5 1 8 236-323
Älta 13 4 1 8 227-273
Ösmo 14 4 1 9 201-344
Sol
13 3 0 10 275-348

D

HANDBOLL

HANDBOLL

D

LÄGET!


SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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stam. Se bilder: Norrudden.
blogspot.com. P=11.000.
Ring Cecilia 070-854 33 33.
Servis: Konglig Dansk Måsen 62 delar. Beg, men i mkt.
bra skick! Nypris 23.666 kr.
Mitt pris: 11.000 kr. För mer
info. ring Karin 560 319 21.

Russkiy toy valpar. Födda
i slutet av jan 2011. Uppvuxna i kennel med hemmiljö. Säljes enl SKK’s regler.
Det är en liten ovanlig ras
som väger max 3 kg som
vuxen. Bilden är på föräldrarna till valparna. Mer info.
maila: info@sangilak.se

Sängar Ikea lite äldre 90 cm
+105 cm 400:-. 0707-97 71 51.
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.

6 st ekstolar modell äpplet.
Pris kan diskuteras. Telefon
560 423 87.
Helﬁn ny 140 cm säng Singås m Tjöme bäddmadrass
nypris 4500:- nu 2300:- pga
ﬂytt. 0707-97 71 51.
Fina, glada Jack Russellvalpar (SKK-reg). Vana vid
småbarn o katt. Exceptionellt bra temperament, ﬁn

Datorbord 300:-. 0707-97
71 51.

Jätteﬁn 3 sits vit Ektorp och
fåtölj vit. Säljes pga ﬂytt.
Nypris 4800:-. Nu 2300:-.
0707-97 71 51.

  UTHYRES




Stuga i Skå, ca 50 kvm.
2 rum och kök inklusive
dusch, toa, öppen spis samt
en stor underbar altan.
Uthyres till skötsam person.
Finns för uthyrning omgående. Nettan 0709-42 99 15,
560 461 30.
Lägenhet 40 kvm uthyres i
villa på Färingsö. Tel. 076778 29 90.

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.

Kampanjerbjudande!
Nu har vi fina erbjudanden på våra paket till utvalda
bilar! Välkommen in på en provtur.

ELEGANCEPAKET 6.000:• Climatronic 2 zon
• Dimljus
• Elhissar bak
• Jumbobox med
MP3-uttag, 8 högtalare
• Regnsensor inkl aut
nedtonad innerbackspegel
• Farthållare
• Maxidot display
• Aluminiumfälgar 16”

DETTA INGÅR:
• Parkeringssensor bak
• Metallic
• ACC
• Kurvdimljus

SPARA

ŠkodaOctavia Ambiente fr. 161.500:-

10.400:-

SPARA

10.800:-

ŠkodaFabia Elegance 1,2 70 hk fr. 130.300:-

Gäller motorerna 1,6 MPI, TSI 1,8 och TDI 2,0 även 4x4.

SPARA

KÖP TILL

9.100:-

SPARA

12.000:-

FÖR 5.900:Ord. pris 15.000:-

ŠkodaSuperb Combi Elegance fr. 250.200:Gäller manuella växellådor.
Bränsleförbrukning blandad körning: Octavia 4,8l/100km
CO2 från 126g/km. Superb 6,2l/100km CO2 från 165g/km.
Fabia 5,7l/100km CO2 från 128g/km. Yeti 8,0l/100km CO2
från 189g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
Kan ej kombineras med andra avtal, rabatter eller erbjudanden. Erbjudandena gäller manuella växellådor.

Škoda Stockholm
www.skodastockholm.se

Aluminium-look
Fram, bak, på sidan &
på backspeglar utan
extra kostnad.

BROMMA:
ULVSUNDAVÄGEN 118-132.
TEL: 08-503 339 33.
VARD 9–18, LÖR–SÖN 11–15

ŠkodaYeti Experience 1,8 TSI fr. 253.800:-

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

Gäller färgerna Matobrun och Black Magic.

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

SÖDERTÄLJE:
FORSKARGATAN 15.
TEL: 08-553 779 25.
VARD 9–18, LÖR 11–15
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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• Jan-Åke och Margareta, Kap Verde 11 januari 2011
O
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alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Grattis
Freja 11 år!
Massor med
kramar från
mamma,
pappa,
Vidar och
Hoppsan!

Världens
bästa pappa
fyller år den
9 februari.
Stort grattis
och många
kramar
från Emma,
Kyan och
Jessie. We
love you!

  DÖDA




• Kåge Melin, Färentuna, avled den 29 december i en ålder
av 79 år.
• Sonja Margareta Alvestig, Ekerö, avled den 4 januari i en
ålder av 84 år.
• Eva Margareta Wanzelius, Ekerö, avled den 17 januari i en
ålder av 67 år.
• Lars Dietrich Lindenbaum, Ekerö, avled den 19 januari i en
ålder av 79 år.

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

www.malaro.com/mn

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

Mälarökyrkan

Till minne
Älskade

Söndag 13/2

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

= Personlig hantverkare =

När du behöver hjälp med:
UÊÌiÃ>«ÃÃ>`
UÊ `i}
UÊ6FÀ`>`ÊÊL>À
UÊ Õ««ÌiV}ÊEÊ
ÊÊÊÀÛÃÃvÌi
UÊ/iÃÌ>iÌi]ÊBÌiÃ>«Ã
ÊÊÊvÀÀ`]ÊÃ>L>ÛÌ>
UÊ`À>ÊÕÀ`Ã>Ê >`
ÊÊÊ}>À
>ÀÊ `ÕÊ ÌBÌÊ «FÊ >ÌÌÊ iÌÌÊ Li
ÃÊ ÃÊ iÊ v>iÀBÌÌÃÕÀÃÌÊ
>ÊÛ>À>ÊiÊÛiÃÌiÀ}¶Ê ÌÌÊ
ÃBÌÌÊ>ÌÌÊvÀiLÞ}}>ÊF}>ÊV Ê
`ÞÀ>Êv>iÀBÌÌÃ}>ÊÌÛÃÌiÀt

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

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Jag har en
mac!
Ring inte...

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

nyheter

MÄLARÖARNAS

Christin Lindqvist
Jur Kand.
08-410 200 42
Bryggavägen 5

Predikan: Samuel Klintefelt

9lONRPPHQWLOOHQLQIRUPDWLRQVNYlOO
RPOSS PÄRON EMELLAN
RFKYnUDI|UlOGUDQlWYHUN

Att vara ”päron” är en glädje och en
XWPDQLQJ,EODQG|QVNDUPDQYlJOHGQLQJ
HUIDUHQKHWVXWE\WHRFKWLGI|UUHIOHNWLRQ
–GlUI|UILQQVYnUDQlWYHUN
OSS PÄRON EMELLANlUHQLGHHOO
I|UHQLQJRFKYnUDQlWYHUNV\IWDUWLOODWW
XQGHUSURIHVVLRQHOOOHGQLQJVNDSDHQ
P|WHVSODWVI|UHUIDUHQKHWVXWE\WH
VMlOYUHIOHNWLRQRFKXSSPXQWUDQLGLQ
I|UlOGUDUROO/lVPHUSnZZZRVVSDURQVH

Älskade

26 januari 2006
Fem år har gått av stor saknad
Du fattas oss

Bosse
5 år av stor sorg och saknad
'XÀQQVLQRPRVVI|UDOOWLG

Pappa och mamma
Pernilla och Beatrice

Tisdag 15/2

Din familj
Maj-Lis

18.00 Café för gruppboende

Söndag 20/2
10.00 Bön
11.00 Gudstjänst
Tema: Vad vill du att jag
ska göra för dig?

Predikan: Samuel Klintefelt

Ekerö Städ &
Entreprenad
Allt inom städ
och vaktmästeri
www.ekerostad.com
070-159 41 14

Mälarötorg 12, Ekerö



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 t Jour dygnet runt

Tid2QVGIHENONDIIHIUnQ
Plats6WXGLHI|UEXQGHW9X[HQVNRODQ
7HJHOEUXNVYlJHQ(NHU|&
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Johan Kull

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

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

Redaktion

Annonser

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

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

ADRESS

Tema: Var var du när jag
lade jordens grund?

OSS PÄRON EMELLAN
Vill du inspireras och bli
stärkt som förälder?

Thomas

10.00 Bön
11.00 Gudstjänst

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

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

Rullstolstaxi

08-560 315 00
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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    
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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
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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

Snabb reparation
av mindre
lackskador
på bilar!
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
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&
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
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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

29

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

30
AE Einarsson Byggnads AB

Närpolisen uppfyller sina
mål med goda marginaler

UTillbyggnad
UOmbyggnad
UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

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

Ring

17 JANUARI | Södertörns brandförsvar
sanerar olja som är på väg att rinna ner
i en dagvattenbrunn på Wrangels väg,
Ekerö.

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G,;:7GJ6G>'%&&

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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30 JANUARI | FAdelsö sker en singelolycka med bil.

Misshandel utomhus

2

Villainbrott

5

Rattfylleri

3

Unga misstänkta (födda 91-98)

2

Unga målsägare (födda 91-98)

5

Trafikolyckor

5
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29 JANUARI | Södertörns brandförsvar
gör en efterkontroll i en fastighet på
Ekerö efter en brand på en spis.
Uppgårdsskolan utsätts för inbrott.
;a[hdhfeb_i^WhjhWÓaaedjhebb_Träkvista.
Ojj[hb_]Wh[[djhWÓaaedjhebb][dec\hi
på Nockebybron.

Mälaröarnas brottsstatistik
för januari månad

H

T

22 JANUARI | Brandförsvaret och Ekerö
närpolis larmas till en containerbrand i
Ekerö centrum.
IK

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

19 JANUARI | Två bilar krockar på
Nockebybron vilket resulterar i att
båda körfälten blir avstängda en stund.
Södertörns brandförsvar sanerar på
platsen.

28 JANUARI | Vid Drottningholm sker
en traﬁkolycka.
L_Z[d\[ij_Färentuna omhändertas
en person som är kraftigt narkotikapåverkad.

SFÖRBUN

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


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

Övningsköra
privat?
Anmäl då dig och din handledare till
handledarkurs hos oss antingen söndag
27/2 klockan 16.30-20.00 eller onsdag 16/3
klockan 17.30-21.00. I kursavgiften om
350 kronor/pp ingår studiematerial,
ﬁka och inte minst – massor av nödvändig
information och inspiration!
Boka kursplats på telefon 08-560 302 01.

23 JANUARI | En bilist får inbrott i sin
bil vid Drottningholms slott.
24 JANUARI | Ett bilinbrott sker i Väsby.
25 JANUARI | Ekerö närpolis assisterar länsstyrelsen vid en kontroll av hur
en hundägare på Färingsö sköter sina
hundar. Allt visar sig vara utan anmärkning.
26 JANUARI | En bilförare utan körkort
stoppas vid Drottningholm.
 ? Tappström stoppas en person som
kör bil narkotikapåverkad.
27 JANUARI | En mindre sammanstötning sker mellan två personbilar på
Ekerövägen" Ahid$ ?d]W f[hiediaWdor, men traﬁken stoppas upp under en
stund.
Feb_i[d\h_d[jjl_jjd[icbecWjj[d
vuxen person säljer alkohol och cigaretter till ungdomar i Tappström$ F[hienen är identiﬁerad, men ännu inte gripen.

 på G

SATSNING PÅ UNGDOMAR OCH AGGRESSIV KÖRNING

– Under det kommande året kommer vi bland annat att satsa på att titta på det
som vi kallar ”aggressiv körning” med bilister som håller korta avstånd till exempel, förklarar Tommy Stiernerlantz, närpolischef.
En annan storsatsning hos Ekerö närpolis handlar om ungdomar och droger.
– Vi håller på att tillsätta en ny förundersökningsledare som ska arbeta specifikt
med ungdomsfrågor och förhoppningsvis kommer det att märkas skillnad senare
under året. Vi har en hel del planer på åtgärder, men mer kan jag inte berätta ännu,
fortsätter han.

STORT ANTAL RATTFYLLERISTER UNDER ÅRET

– Under året har vi tillsammans med kollegor från andra områden tagit sammanlagt 49 rattfyllerister och 13 bilförare som varit drogpåverkade, berättar Tommy
Stiernerlantz, närpolischef.
Det är långt över de uppsatta målen som var 35 rattfyllor och 6 drogpåverkade
förare för Ekeröpolisen. Dessa siffror är framtagna utifrån kalkyler som baseras på
problembild, personaltäthet och antal gjorda kontroller bland annat.
En del av förklaringen till det höga antalet kan vara att personalen på Ekerö
närpolisstation nyligen fått utbildning i att tolka tecken på drogpåverkan. Det stora
antalet kontroller som utförs är också en bidragande förklaring.
Ekerö närpolis skrev också 201 rapporter för hastighetsöverträdelser under det
gångna året.
– När vi ger oss ut och kontrollerar så inriktar vi oss dock på det som är problem
och är inte ute för att samla ”pinnar”. Vi skulle kunna få ihop långt mer än vår kvot
om det bara gällde det, säger Tommy Stiernerlantz.

igång. Kaféansvariga den
12 februari: Mälaröarnas
konstförening, 13 februari:
Mälaröarnas kammarorkester. 19-20 februari: ridklubben MÄRK. Ekebyhovs slott.

FORTS FRÅN SIDAN 2
Ekebyhovs slott
Under januari till och med
mars pågår renovering av
Wrangelska salen. Därför är
det ingen programverksamhet under den perioden.
Kaféverksamheten är dock

Ekerö bio
13 februari kl 15: Prinsessan
Lillifee, barntillåten. Kl 19:
”Änglagård – tredje gången

gillt”, barntillåten. Ekerö bio,
Erskinesalen, Ekerö C.
Deckarkalas
Spännande deckarkalas
för alla smådeckare där det
kommer spanas och spejas
efter både det ena och det
andra. Knepiga tävlingar,
klurigt pyssel och mystiska
sagostunder. 19 februari kl

13-15. Allsång med Gocki
och Carin kl 14. Biblioteket,
Ekerö C. Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

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

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


i säkra händer

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

SMS:A 26707 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, ca 123 kvm

 Topprenoverad  Smakfulla materialval  Fyra sovrum  Isolerad gäststuga  En av områdets största tomter

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

SMS:A 25013 TILL 71122

SMS:A 25059 TILL 71122

PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 547 kvm . Siltgränd 6.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

 Låg månadsavgift  Garageplats  Gångavstånd till Ekerö Centrum

 Öppen spis  Etagelägenhet  Villakänsla  2 helkaklade badrum

PRIS 1 250 000 kr/bud. AVGIFT 3 322 kr/månad Gustavavägen 66.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 2 590 000 kr/bud. AVGIFT 4 795 kr/månad Vallviksvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 08-56410943.

SMS:A 23478 TILL 71122

EKERÖ BOKSKOGEN 2 rok, 56 kvm

EKERÖ HELGÖ 6 rok, ca 172 kvm

 Sjönära läge med egen brygga  Separat uthyrningslägenhet
PRIS 3 975 000 kr/bud. TOMT 2 516 kvm. Kaggens Täppas Väg 4.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

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

erqvist,
Martin Larsson, Linn Lag
Susanne Eriksson
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sso
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r
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Elizabeth Kumlin,

ta oss!
Välkommen att kontak
.
Torg , -  
Ekeröbutiken, Mälarö

Låt oss värdera din bostad
så bjuder vi på lunch* på
Restaurang Jungfrusund!
Vi är ett sammansvetsat team som snart funnits i 20 år på
Ekerö. Det har gett oss en gedigen kunskap om bostadsmarknaden här i kommunen, vilket är av stort värde för dig som
ska sälja din bostad. Vi gör vårt yttersta för att du som kund
ska bli nöjd. Kvalitet, tid och engagemang är vår väg till en
lyckad bostadsaffär!
Välkommen att kontakta oss på telefon 08-564 109 40
eller mail sf.ekero@svenskfast.se så bokar vi in en tid för
värdering. Får vi dessutom sälja din bostad bjuder vi även
på middag!**

W W W.SVENSKFAST.SE

Här syns din
bostad bäst.
Vi har ca 75o ooo
besökare i veckan på

*) Gäller dagens lunch för 2 personer på Restaurang Jungfrusund.
**) Gäller för 2 personer på Restaurang Jungfrusund, värde 1000 kr.
Erbjudandet gäller tom 15 mars 2011.

sve nskfast.se

SMS:A 22881 TILL 71122

SMS:A 17856 TILL 71122

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

 Sjönära  Stor altan i söder  Lugnt och barnvänligt

 Stora öppna ytor, högt i tak och genomtänkta detaljer

PRIS 5 275 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 888 m² (friköpt). Fin plan och barnvänlig trädgårdstomt. Bänkvägen 1.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

PRIS 6 975 000 kr/bud. TOMT 1 026 kvm. Solsidevägen 1. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

SMS:A 26021 TILL 71122

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, ca 205 kvm

SMS:A 26384 TILL 71122

EKERÖ SKÄRVIK 7 rok, 194 kvm

EKERÖ NÄRLUNDA 5 rok, ca 125 kvm + 125 kvm

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 157 kvm

 1-plan med källare  Söderläge  Centralt  Plan hörntomt  Garage

 Stilsäker 2-plansvilla  Modern nyfunkisstil  Terrass med sjöutsikt

PRIS 3 125 000 kr/bud. TOMT 827 kvm (friköpt). Villavägen 34. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 5 850 000 kr/bud. TOMT 1 001 kvm (friköpt). Åsbranten 26.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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

