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TRÄDVÅRD I EKEBYHOVSPARKEN
Många av de inhemska och exotiska träd som Johan Ihre planterade in i Ekebyhovsparken i början av 1900-
talet får chansen till ett nytt liv när en omfattande gallring och skötsel genomförs. | 16       Foto: Lo Bäcklinder

Effekterna 
av nya
VA-taxan
Den första januari infördes en ny vatten- och 
avloppstaxa i kommunen. Den sägs vara rätt-
visare, men förändringen varierar för enskilda 
fastigheter. En del får lägre avgift medan andra 
får högre. | 4

ARGA KÄNSLOR I LUNDHAGEN
När kommunen undersöker möjligheten att upphäva 
strandskyddet och omvandla naturmark till tomträt-
ter i Lundhagen är det många som protesterar. | 6

Trafikplatser på Lindö hotar sannolikt en 
framtida utbyggnad av Ekerö centrum och 
Västeräng där många människor bor eller 
ska bo. Den politiska majoriteten i kom-
munen är för en måttfull tillväxt och en god 
utveckling både i vår region och i vår kom-
mun. Därför behövs Förbifarten. | 20 tyck

BADHUSET DRAR UT PÅ TIDEN 
Kommunstyrelsen föreslår att avbryta badhusupp-
handlingen för att påbörja en ny. Under arbetets gång 
har man blan  annat konstaterat att de ekonomiska 
förutsättningar för ett åtagande av driften inte har 
kunnat uppfyllas. Andra, mer attraktiva badhuskon-
cept har också uppträtt på marknaden. | 12

EKERÖ KOMMUN ÖKAR MEST
I Nyföretagarbarometern för 2010 är Ekerö den kom-
mun som ökat mest. Näringslivschefen tror att aktiva 
företagareföreningar och nytt näringslivskontor har 
bidragit till detta. | 10

NYTT GYMNASIUM
Ekerö får sitt första teoretiska gymnasium med sam-
hällsvetenskaplig inriktning till hösten. | 16
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Lyssna på vår radioreklam på erb.se

Bilda AB – tre månaders 
bokföring på köpet! 



UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs lott
Anita Ullerstam – målningar 
och textil. 5-6 mars kl 12-16, 
galleriet, Ekebyhovs slott. 

Hantverksstallet
Ulla Jansson – måleri, 
broderi, Gudrun Arnelid  – 
keramik. To-sö kl 11-17, Hant-
verksstallet, Jungfrusunds 
marina.

Konstvinden
Konstnärerna Charlotta 
Lindvall, Lotta Johnzon, 
Lilian Ohlson, Anna Eriks-
son visar oljemålningar, 
akryl och akvareller. Helen 
Karlsson – gipsdesign och 
måleri. Silversmide – Lotta 
Johnzon. Miniutställning 
med Anna Lettse, fotograf.  
Lördagar kl 11-15, Jungfru-
sundsvägen 2, Träkvista 
torg.

Utställning
”Albin Viking” – utställning 
av originalillustrationer ur 
Ulf Löfgrens bilderbok ”Albin 
Viking” som ställs ut för 
första gången någonsin. Till 
den 27 februari, galleri Gra-
nit, barnens eget bibliotek i 
Stenhamra. 

EVENEMANG

Serieteckning 
Serietecknaren Sandra 
Johansson lär ut att teckna 
serier och berättar om dem. 
Medtag papper och penna. 

21 februari kl 18-19.30, bib-
lioteket, Ekerö C.

Walk-and-Talk
Kvinnliga entreprenörer som 
bor eller arbetar på Mälar-
öarna kan utbyta tankar 
och idéer samt få frisk luft. 
Promenad fredagmorg-
nar kl 8.30 med start vid 
stenskulpturerna utanför 
Konsum, Stenhamra.

Författarmöte
”Mordet: om öppna och 
dolda motsättningar”. För-
fattaren Kerstin Vinterhed 
utvecklar en tes i sin nya bok 
om vad som utlöste mordet 
på Olof Palme, 25 år efteråt. 
22 februari kl 19, biblioteket, 
Ekerö C. Samarr: Studieför-
bundet vuxenskolan.

Skridskobana
Skridskobanan vid Tran-
holmen hålls öppen under 
vintern så länge förhållande-
na tillåter det. Tranholmen, 
Älvnäsviken.

Gymnastik
Gruppträning med sit-
tande och stående rörelser 
som anpassas efter egen 
förmåga. Ingen föranmälan 
eller kostnad. 22 februari 
kl 10-11, Stockbygården, 
Klyvarestigen 1, Stenhamra. 
Arr: Ekerö kommun/Öppna 
verksamheterna.

I Antarktis farvatten
Bo Nylén berättar om en 
expedition från Eldslandet 

via Falklandsöarna och Syd-
georgien till Antarktis. Bild-
visning av däggdjur, fåglar 
och svampar, av isberg och 
hänförande scenerier. 23 fe-
bruari kl 19, Sjöscoutlokalen 
mitt emot MASK-backen.

Porslinsmålning
Måla porslin (fat, koppar, 
vaser, tomtar och annat) i en 
kamratcirkel. Ingen kostnad 
förutom materialet som kan 
köpas/beställas på Stock-
bygården. 23 februari och 
2 mars kl 9-12, Stockbygår-
den, Klyvarestigen 1, Sten-
hamra. Arr Ekerö kommun/
Öppna verksamheter.

Film
”Miraklet i Lourde”, regi: 
Haussner, Österrike 2009. 
Medlemskort i Filmstudion 
berättigar till inträde till 
höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
24 februari kl 19.30, Erskine-
salen, Ekerö C.

Sagostunder 
Kom och träffa Bockarna 
Bruse, Guldlock och alla de 
andra som bor i sagoskogen. 
För barn från 3 år. Småsys-
kon är också välkomna. 25 
februari, biblioteket i Ekerö 
C.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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Dags att ta din 
pension på allvar?
SMS:a PENSION mellanslag personnummer 
(ååmmdd-xxxx) till 71070 så kontaktar vi dig

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.

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

0 560 313 100 0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1100 E Ekkke öörö centttrum EEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-11155.5.000000MåMåMån-nn frfrfreee 101010 0.0.00-00 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11100.0.000000-11155.5.000000

Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

Hos oss får alla råd att se! 

Onsdagen 
den 23 februari
möter du 
modeexperten 
Rickard 
från Ego! 
Mingla med 
oss mellan 
kl 12-18.30

Ta även
del av våra 
kampanjer 
för dagen. 

Varmt 
välkomna!

Specialvisning!
Nytt märke: 

Moods 
of Norway

  

2 för 1 + Solskydd! 
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

   

Gäller t.o.m.  31/3 -11. 
Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

Vid köp 
av nya 

kompletta 
glasögon 

bjuder 
vi på ett 

extra par 
från utvalt 
sortiment. 

Dessutom får 
du ett solskydd

från Polaroid på köpet

Hos oss får alla råd att se! 

Succén 
fortsätter!



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 3 695 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 136 kvm, biyta 133 kvm
Tomt 1 020 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1973

Adress: Borstvetevägen 13
Visas sön 20/2 14.30-15.30
och tis 22/2 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2623 till 72456 för beskrivning

Bästa läget på Ekerö? Med angränsande mot allmänning har ni möjlighet att skapa drömvillan för den
stora familjen. Altan och tomt i sydväst. Garage med plats för två bilar. Missa inte detta tillfälle, viss
renovering behövs. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2623.

BEkerö Väsby

Utgångspris 5 475 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 180 kvm
Tomt 923 kvm trädgårdstomt

Adress: Älvnäsvägen 78B
Visas sön 20/2 14.00-15.00
Sms:a: FB 1071-2450 till 72456 för beskrivning

Stilfull villa med öppen, ljus planlösning i genomgående mycket gott skick, från 2007. Trevliga
sällskapsutrymmen med högt i tak och mysig braskamin. Två balkonger och stor altan i bästa solläge!
Fyra rejäla sovrum samt bad- och duschrum. Bergvärmepump med låga driftkostnader. Fastigheten har
del i båtbrygga. Gångavstånd till buss. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2450.

BEkerö Älvnäs

Fast pris Från 4 795 000:-
6-7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 170- 182 kvm
Tomt ca 1000 kvm
Byggt 2011
Adress: Fantans Väg 9-20
Visas sön 27/2 14.00-14.45
Sms:a: FB 1071-2641 till 72456
för beskrivning

På härlig sydsluttning erbjuder
C4 Hus 12 st ljusa moderna
villor på tomter med äganderätt.
Tomterna ligger högt i den
fantastiska sydvästsluttningen
ner mot Mälaren. Här kommer
du snart att finna ståtliga hus
med milsvid utsikt över Mälar-
landskapet. 8 st kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2641.

BEkerö Västra Sandudden

Utgångspris 725 000:-
Boyta 75,6 kvm
Avgift 5.134:-/mån
Adress: Söderbacksvägen 13
Visas sön 20/2 12.30-13.30
och mån 21/2 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2521 till 72456
för beskrivning

Ljust, trivsamt brf-radhus i ett
plan, mycket originellt och
smakfullt renoverat. Vardags-
rum 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 3:a Ekerö Munsö

Utgångspris 2 450 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 120 kvm
Tomt 2 291 kvm
Byggt 1988, ombyggt 2003
Adress: Lundaberget 3
Visas sön 20/2 12.30-13.30
och mån 21/2 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2473 till 72456
för beskrivning

Trivsam villa med ett mycket
lugnt och trivsamt läge. Härlig
planlösning med halvetage och
spiraltrappa ner till det stora
vardagsrummet. Stort renoverat
kök med den där härliga lant-
kökskänslan. Två renoverade
badrum. Stor altan i soligt läge.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2473.

B Färingsö Kungsberga

Utgångspris 1 450 000:-
Boyta 103,5 kvm, biyta 6 kvm
Avgift 6.864:-/mån inkl värme,
vatten och kabelTV(basutbud)
Adress: Ekuddsvägen 2A
Visas sön 20/2 13.00-14.00
och mån 21/2 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2665 till 72456
för beskrivning

Ett mycket fint och trivsamt
gavelradhus, centralt beläget
vid Ekerö Centrum, men inte
"mitt i smeten". Två trevliga
uteplatser, en med ny altan.
Nära buss och fina promenad-
vägar i Ekebyhovsparken.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2665.

B 4:a Ekerö Ekudden
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KOMMUNEN | Från den för-
sta januari har kommunen 
nya avgifter för vatten och 
avlopp. Den omarbetade 
taxan sägs leda till en mer 
rättvis fördelning av avgif-
terna, men de nya avgif-
terna slår olika och många 
får en kraftig höjning.

För första gången på tio år 
höjs brukningsavgiften. 
Även anläggningsavgiften 
höjs, vilket inte skett på tjugo 
år. 

– Taxan är mer rättvis än ti-
digare, eftersom abonnenter 
får betala för de tjänster som 
de har tillgång till. Abonnen-
ter som har dagvattenled-
ning i gatan utanför får betala 
för det medan de som inte har 
dagvattenledning i gatan inte 
heller betalar för det. Exem-
pelvis betalar abonnenter på 
Gällstaö inte för dagvatten, 
eftersom de inte har tillgång 
till det kommunala dagvat-
tennätet, säger Mats Falås, 
VA- och renhållningschef på 
Ekerö kommun.

För enskilda fastigheter 
varierar förändringen. En del 
fastigheter får högre avgift, 
medan andra får lägre. 

– Den nya taxan är helt 
omgjord. De olika delarna i 
den nya och gamla taxan är 
inte helt jämförbara. Vi kan 
dock konstatera att anlägg-

ningsavgiftens lägenhetsav-
gift för dricksvatten är lägre i 
den nya taxan, förklarar Mats 
Falås.

 Intäktsbasen kommer i 
genomsnitt att öka med 9 
procent. I intäktsbasen ingår 
både anläggningsavgiften 
och brukningsavgifter. 

– De sammantagna för-
ändringarna i anläggnings-
avgifterna och i bruknings-
avgifterna kommer att ge en 
intäktsökning på 9 procent 
till VA-kollektivet. Därmed 
inte sagt att anläggningsav-
giften kommer att öka med 9 
procent i genomsnitt, förkla-
rar Mats Falås.

Ett exempel som ges för de 
som får en avgiftsminskning, 
om man tittar på bara själva 
anslutningen av vatten, är 
följande. En samfällighet 
med fyrtiofem lägenheter 
som är anslutna till vatten 
får en avgift per lägenhet på 
14 192 kronor i den nya taxan 
och 26 587 kronor i den gam-
la. 

En rejäl minskning med 
andra ord, men för de som 
ansluter sig till det kom-
munala avloppet blir det en 
ökning och en ganska stor 
sådan. 

På kommunens hemsida 
står att anläggningsavgiften 
kommer att höjas med cirka 

20 procent för en normalstor 
tomt. Något som inte tycks 
stämma helt och hållet. 

För exempelvis en tomt i 
Lundhagen på 1200 kvadrat-
meter ökar kostnaden för 
anslutning. Enligt den gamla 
taxan skulle priset för VA-
anslutning bli 119 000 kro-
nor. Med den nya taxan ham-
nar prislappen på 160 000 
kronor, en höjning på drygt 
34 procent. 

I en beräkning för hus med 
tomt på 2000 kvadratmeter 
med jämförelse mellan den 
gamla och den nya taxan, blir 
ökningen 38 procent. I beräk-
ningen ingår då serviceavgif-
ten, lägenhetsavgiften och 
tomtyteavgiften. Fastighets-
avgiften ingick i den gamla 
taxan men är borttagen i 
den nya. Avgiften enligt den 
gamla taxan blir i detta ex-
empel 143 548 kronor. Enligt 
den nya taxan blir avgiften 
197  716 kronor.

Den 30 december 2009 fat-
tade Statens VA-nämnd be-
slut om att Ekerö kommun 
tvingas ansluta alla fastighe-
ter på Helgö till det kommu-
nala VA-nätet. 

För helgöborna blir det 
kostsamt att ansluta sig. På 
Helgö är den stora merpar-
ten av nya tomter som kom-
mer att kopplas till VA-nätet 

större än 1000 kvadratmeter.
– VA-taxan gäller endast 

fastigheter som tillhör nuva-
rande verksamhetsområden. 
Vi kan inte spekulera i an-
slutningsavgifter för områ-
den som ännu inte tillhör ett 
verksamhetsområde. Helgö 
är ett sådant exempel, säger 
Mats Falås.

Innebär det då att helgöbor-
na kommer att få en annan 
VA-taxa än den som råder för 
resten av kommunen?

– Det vet vi inte. Vi kan 
inte säga något om det idag. 
Kommunen kan komma att 
kräva en så kallad särtaxa. 
Den tas ut när det till exem-
pel är svåra markförhållan-
den och långa överföringar. 
Om det blir en särtaxa för 
Helgö vet man inte i dagslä-
get. Men särtaxan är en taxa 
utöver den vanliga taxan. När 
hushåll utanför nuvarande 
verksamhetsområdet ansluts 
till kommunalt VA ska då 
gällande taxa debiteras, sva-
rar Mats Falås.

Carl Ståhle är boende på 
Helgö och konstaterar att den 
framtida anslutningen till det 
kommunala VA-nätet blir en 
dyr historia för helgöborna.

– Det finns 350 fastigheter 
på Helgö idag. Om 350 fastig-
heter betalar 143 000 kronor 
kommer intäkterna för an-

slutningarna bli cirka 50 mil-
joner kronor med den gamla 
taxan. Med den nya taxan blir 
intäkterna 69 miljoner kro-
nor. Det är en 38-procentig 
ökning som troligen är ännu 
större eftersom de flesta 
tomter på Helgö är större än 
2000 kvadratmeter. Förutom 
den förhöjda taxan kommer 
de att kräva en särtaxa. Om 
den existerande taxan är hög 
gynnar det den potentiella 
särtaxan, säger Carl Ståhle 
och fortsätter:

– Det finns en utredning 
som säger att det bör bli 900 
fastigheter över tid för att 
täcka kostnaderna. Jag tolkar 
det som att den uppskattade 
kostnaden för att dra in VA 
på Helgö är cirka 128 miljo-
ner kronor. Som jämförelse 
var den faktiska kostnaden 
för varje fastighet på Gällstaö 
cirka 400 000 kronor när 
vatten och avlopp drogs in 
där. De betalade dock vanlig 
VA- taxa. 

Hur kommer det sig att kom-
munen inte höjt taxan på så 
lång tid? Mats Falås förklarar:

– Tidigare har man haft 
ett överskott. Detta över-
skott har nu återförts till VA-
kollektivet. Intäkterna ska 
täcka kostnaderna, eftersom 
skattemedel inte kommer att 
tillföras verksamheten. Det 

är svårt att exakt säga hur 
mycket kostnader man får, 
det varierar. Har man haft 
ett överskott ska det återfö-
ras till kollektivet. Det ska bli 
plus minus noll i det långa 
loppet. Och nu är överskottet 
återfört.

– Jag anser att det inte finns 
anledning att höja VA-taxan 
alls eftersom taxan har ge-
nererat ett överskott som 
också har betalats tillbaka 
till användarna. Därmed är 
VA-taxan utformad på ett så-
dant sätt att den inte alls går 
back och en höjning är i och 
med det obefogad, säger Carl 
Ståhle och fortsätter:

– Jag skulle vilja jämföra 
detta med en kommunal 
fastighetsskatt så som den 
gamla fastighetsskatten var 
utformad. Det här är en skatt 
av ett kapital som man inte 
kan realisera. Det är svårt för 
kommunen att hålla budge-
ten när man ignorerat sina 
skyldigheter att bygga ut VA 
på Helgö och nu blir tvingad 
till detta. Syftet med den 
höjda taxan som jag ser det, 
är att få en kostnadstäckning 
för indragningen av vatten 
och avlopp på Helgö.

 

EWA LINNROS

Nya VA-taxan slår olika

Färingsö försam
ling 2

1
 februari - 7

 m
ars

Besöksadress: Herman Palms plan 4D. Postadress: Box 7 179 03 Stenhamra     Tel:  08-564 209 20
Öppettider: måndag 10-12, 13-15, tisdag 13-15, onsdag-fredag 10-12        Fax: 08-564 209 30

Gudstjänster
TORSDAG 24 FEBRUARI
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Kiki Svee

SÖNDAG 27 FEBRUARI
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Sexagesima
Kiki Svee
Alla-kan-sjunga-kören
 
TORSDAG 3 MARS
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Ellen Jakobsson
 
SÖNDAG 6 MARS
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Fastlagssöndagen
Ellen Jakobsson
Färingsö Kyrkokör
Efteråt  berättar och visar  
Anna Littmarck kyrkan 
 

Kristnandet
i Sverige

lars engblom berättar

Vi börjar torsdagskvällarna  
med mässa i Timmermannens kapell

24 februari och 31 mars 
Kl 19.00

stenhamra 
församlingsgård
Arrangeras av Lekmannakåren

Öppet hus -Sopplunch kl 12
Välkommen till våra soppluncher med musik och andakt. 
Soppan lagas av ekologiska råvaror och är glutenfri. Pris 40 kr.

Tisdagar Färentuna församlingshem
Torsdagar Stenhamra församlingsgård

stenhamra församlingsgård
24 februari “Äkta vara”. Carola Grahn från Bergendahl Food/City Gross berättar.
3 mars Johan Kyllmar, cello och Rickard Backlund, piano.

Kom och sjung!
Vi söker sångare till alla körer och stämmor. Hör av dig 
till våra körledare. Vi planerar spännande samarbeten 
med andra körer och musiker. En körresa planeras. 
Välkommen till oss!

Kyrkokören
Alla-kan-sjunga-kören
Jonas Lundahl
08-564 209 35
0702-777 914

Barnkören
Rickard Backlund
08-564 209 35
072-200 11 82

Stängt på sportlovet
Öppet kyrkis, miniorer och juniorer 
har stängt vecka 9. 



Priserna gäller vecka 8 t o m söndag 27/2 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

Producerat i Italien för Glenn Strömberg Collection. | www.glennstrombergcollection.se

Italiensk Meny Due
Valfri pasta, valfri pastasås, Gorgonzola 

och Salami Spinata Romana.

Spagetti. 1 kg. 28:95/st. Jfr pris 28:95/kg.

Tagliatelle. 500 g. 28:95/st. Jfr pris 57:90/kg.

Pastasås. 350 g. 29:95/st. Jfr pris 85:57/kg.

Gorgonzola. 200 g. 24:95/st. Jfr pris 124:75/kg.

Salami Spinata Romana. 100 g. 39:95/st. Jfr pris 399:50/kg.

Italiensk Meny Uno
Base Della Pizza, Salami Milano och Taleggio.

Base Della Pizza. 2x250 g. 28:95/st. Jfr pris 57:90/kg. 

Salami Milano. 100 g. 39:95/st. Jfr pris 399:50/kg. 

Taleggio. 200 g. 34:95/st. Jfr pris 174:75/kg.

Italiensk dessert
Olika sorter. I riktiga glas. 2-pack. 

160 g. 17:50/st. Jfr pris 218:75/kg.

35k

–Hej! Kom till ICA Supermarket Tappström, torsdagen 

den 24/2. Kl 12–19 bjuder vi på menyn pizza + ost + chark 

och självklart på mina italienska desserter. 

Jag är själv på plats mellan kl 16–19 och signerar min bok. 

Jag älskar att njuta av det liv som bara blir bättre och 

bättre för varje dag och har verkligen lärt mig att upp-

skatta vardagen. I den ingår som bekant mat, vilket är 

en stor passion för mig och de fl esta italienare.

Idén till Glenn Strömberg Collection var att dela med 

mig av vad världens bästa kök har att erbjuda i form av 

italienska delikatesser, gjorda på de bästa råvaror och 

med högsta möjliga kvalitet. 

Givetvis träffar jag alla producenter 

och självklart bestämmer 

bara jag vilka produkter 

som godkänns.

Buon Appetito!

snabbt & enkelt

GENUINT
ITALIENSKT,

99k

MITT ITALIENPasta och Pizza från norr till söder

Prov-

smakning 

och signering 

med Glenn!

Italiensk Meny Tre
Valfri Risotto, Prosciutto Crudo och Grana Padano. 

Risotto. 500 g. 31:95/st. Jfr pris 63:90/kg.

Prosciutto Crudo. 100 g. 44:95/st. Jfr pris 449:50/kg.

Grana Padano. 200 g. 44:95/st. Jfr pris 224:75/kg.

109k

99k



6  nyheter | 

LUNDHAGEN | I den nya 
detaljplanen för Lundhagen 
har två tomter lyfts ur och 
nu prövar kommunen om 
de kan bevilja bygglov för 
fem nya hus genom att 
strandskyddet upphävs 
på dessa. Detta upprör ett 
stort antal boende både 
i området och i resten av 
kommunen.

Detaljplanen i Lundhagen-
området har under flera år 
varit föremål för en översyn 
för att justera storleken på 
byggrätterna och anpassa 
dem till dagens bostads-
standard. När det senaste 
planförslaget lades fram i 
slutet av 2010 hade några 
tomter lyfts ur för att be-
handlas separat, vilket kom 
som en överraskning för 
andra boende i området. I 
planprogrammet för de ut-
lyfta tomterna visar det sig 
att det finns förslag på att 
stycka av ytterligare tomter 
för att kunna bygga sam-
manlagt fem nya bostäder 
på dessa.

– Det känns som om 
kommunen gynnar enskil-

da fastighetsägares ekono-
miska intressen framför oss 
andra som bor i området, 
säger en boende i området 
som upprörts av hantering-
en. 

Personen menar att det 
finns något märkligt i att 
några fastighetsägare får 
chansen till att stycka av 
sina tomter och på så sätt 
mångdubbla värdet på dem, 
men poängterar att det all-
varligaste ändå är risken för 
dominoeffekt när andra fast-
ighetsägare i området också 
kommer vilja bebygga sina 
tomter.

Emma Oscarsson, nytill-
trädd planchef i kommunen 
har satt sig in i tidigare turer 
och beskriver förloppet.

– De här tomterna in-
gick från början i ett ti-
digare uppdrag, men när 
man började arbeta med 
Lundhagenplanen lyftes de 
in i denna för att förenkla. 
Men eftersom det dök upp 
så mycket frågor kring dem 
lyftes de ur på nytt för att 
behandlas separat och inte 
riskera att försena hela de-

taljplanen för Lundhagen, 
förklarar hon.

Frågan om varför just dessa 
tomter ska bli föremål för ut-
redning om huruvida de ska 
undantas från strandskyddet 
är också något som förbryllar 
de boende i området.

– I vårt uppdrag att plan-
lägga ingår att utreda möj-
ligheterna för att upphäva 
strandskyddet för att möj-
liggöra fler byggrätter. Kom-
munen har ännu inte tagit 
ställning utan är i ett första 
utredningsskede. När syn-
punkterna på planprogram-
met sammanställts kommer 
vi ta upp det för ny politisk 
prövning och ett beslut tas 
om hur vi ska gå vidare i pro-
cessen, fortsätter Emma Os-
carsson.

Bevarandet av naturmark är 
ytterligare en punkt som en-
gagerar dem som protesterar 
och de hänvisar till kommu-
nens policy att naturmarken 
kring Mälaren ska bevaras. 
Att omvandla den till mark 
för bostäder är ett principbe-
slut i fel riktning menar de. 
Idag är delar av den aktuella 

marken klassad som natur-
mark, men eftersom den lig-
ger inom privata tomter så 
har den inte heller tidigare 
varit tillgänglig för allmän-
heten. 

– Den ena fastigheten är 
dessutom redan idag plan-
lagd som bostadsfastighet 
ända ner till vattnet, vilket 
gör att den inte räknas som 
naturmark och därför inte 
kan utnyttjas av allmänhe-
ten, säger Emma Oscarsson.

Om byggandet av de nya  
fastigheterna blir av omöj-
liggör det även framtida 
promenader längs vattnet 
utmed området. När det 
gäller vad som hänt med 
planerna på den ”hälsostig” 
som skulle anläggas i områ-

det, är inte Emma Oscarsson 
insatt. 

– Den planerade hälsosti-
gen har ingenting med den 
kommunala planverksam-
heten att göra och var inte 
ett initiativ från kommunen 
utan från någon annan orga-
nisation som jag förstått det, 
säger hon. 

Det pågår nu en protestin-
samling i området och vid 
tiden för tidningens press-
läggning innehåller den 
drygt 300 namnunderskrif-
ter från personer inte bara 
i Lundhagenområdet utan 
runt om i kommunen. Dessa 
och andra synpunkter tas nu 
med i det fortsatta arbetet 
med planprocessen. Sista 
datumet för att komma med 
invändningar går ut den 21 
februari, men om kommu-
nen beslutar sig för att driva 
ärendet vidare kommer det 
att finnas tillfälle att yttra sig 
vid ytterligare två tillfällen i 
processen.

LO BÄCKLINDER

Planer på nya bygglov 
i Lundhagen upprör 

”Det känns som 
om kommunen 
gynnar enskilda 
fastighetsägares 
ekonomiska 
intressen” 

Rättelse

I nummer 2 av Mälaröarnas 
nyheter har en felaktighet 
smugit sig in i den artikel som 
handlar om att försäljningen 
av kommunens bostäder 
skjuts upp.  Där står bland an-
nat:  ”...Den omröstning som 
gjordes då har överklagats till 
Förvaltningsrätten, vilka bi-
föll ansökan om att upphäva 
beslutet...” Förvaltningsrät-
ten ”upphävde” inte beslutet 
utan ”inhiberade” det, vilket 
innebär att verkställigheten 
av beslutet skjuts upp.

Brandskyddsbrist 
på gruppbostad

EKERÖ | I ett föreläggande 
från Södertörns brandför-
svarsförbund har brister 
påpekats på ett par punkter 
när det gäller brandskyddet 
på Brunna gruppbostad på 
Ekerö. Bland annat måste en 
väl fungerande utrymnings-
organisation tas fram. Likaså 
krävs att personalen utbildas 
i hur brandlarmet fungerar 
och hur de ska agera om det 
utlöses. Dessutom ska led-
ningen fastställa en brand-
skyddspolicy som ska vara 
väl känd för alla gruppbo-
stadens anställda. Dessa åt-
gärder ska vara genomförda 
senast den 15 februari.



SOPPLUNCH
Torsdag 24/2 kl 12.30 i Klockargården, Lovö

KOSTRÅD FÖR ÄLDRE
Nike Krantz Park

kostrådgivare och motivationscoach

KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

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

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 3  2011

Onsdag 23/2
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Christer Kivi

Torsdag 24/2
Klockargården kl 12.30

SOPPLUNCH – ”KOSTRÅD”

Söndag 27/2
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

EKEBYHOVSMÄSSA 
Jonas Gräslund

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA 
Ralph Sjöholm, Sonorakören,  
dir: Mait Thoäng

Drottningholms slottskyrka 
kl 16.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  
Ralph Sjöholm, Slottskören,  
dir: Mary Ljungqvist Hén

Adelsö Hembygdsgården kl 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST/MUSIKCAFÉ 
Sjung psalmer tillsammans med  
Svän Fogelqvist, Ad Mundi och 
Carina Einarson

Onsdag 2/3
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Pernilla Hammarström

Lördag 5/3 
Ekerö kyrka kl kl 18.00

KÖRKONSERT,  
Akademiska kören, dir: Håkan 
Sund, Ack: Kerstin Baldwin

Söndag 6/3
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

EKEBYHOVSMÄSSA 
Mårten Mårtensson, Rolf Jidell, 
nyckelharpa, Helena Hansson, orgel

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm 
Ekerö kyrkokör, dir: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA med välkomnande av 
kyrkvärdar, Elin Rundh Dapo, 
Christer Kivi 
Efter gudstjänsten kyrkkaffe

Munsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Svän Fogelqvist, Ad Mundi,  
dir: Carina Einarson

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

26/2 Levande ord - boktema 
Barbro Arlinger

5/3 Fastlagssöndagen - Kärle-
kens väg 
Intervju: Thomas Sjödin

Chans till kunskap och fördjupning ...
Den här veckan är det den 
första av vårens tre ”TEOLOGI 
light”- träffar tillsammans 
med prästen Ralph Sjöholm.

Träffarna är helt fristående, så 
-

samlingar man är mest intres-
serad av.

-

som vill lära sig lite mer.

med teologi, att hitta begrepp 

färdiga svar.

-

de tillgång till ingredienser 

Smaka och se – Bibeldag
-

-

 Marianne Abrahamsson

 
”SMAKA OCH SE” – en dag om Bibeln
Lördag den 19 mars 2011 i Ekebyhovskyrkan

Program

10.30 Inledning, Staffan Eklund (aktiviteter för barnen)
11.00 Bibelmeditation, Samuel Klintefelt, Mälarökyrkan 
12.00 Lunchbön
12.15 Lunch.
13.30 Workshops att välja mellan:
1. BIBEL ÄVENTYRET – Rolig bibelkunskap för barn och-
vuxna. Elisabeth Svedinger från Svenska bibelsällskapet
2. BIBLIODRAMA ”Balsam för själen och kroppen” – kreativt 
möte mellan mig, dig och texten, Jonas Gräslund 
3. ”DET BIBLISKA DRAMAT” – föredrag, Anders Sjöberg, 
präst, författare, ordf. för Svenska Evangeliska Alliansen
15.30 Fika
16.00 ”Den moderna människan i mötet med bibeln”
Anders Sjöberg föredrag
17.00 Vesper, Gunnar Silow, Katolska stiftsgården

 Anmälan till församlingsassistent Anita Lahham, 560 387 29, 
anita.lahham@svenskakyrkan, senast 11 mars 
Ange vilken workshop du vill gå på. Kostnad: 50:-

TEOLOGI light
Under vårens tre tillfällen behandlar vi…

Torsdag 24/2  
Feministisk bibeltolkning – vi tar på oss 
feministiska glasögon och
analyserar en bibeltext

Torsdag 24/3  
Liturgik – genomgång av gudstjänstens 
liturgi

Onsdag 13/4  

Studiebesök i kyrkor – Vi åker iväg och tit-
tar på kyrkointeriörer 
OBS! Anmälan senast den 30 mars.

Var och när: Ekebyhovskyrkan  
18:00 Fika 18:30-20:30 (Föreläsning 45 
min, diskusson i smågrupper och helgrupp.) 

Anmälan och frågor: ralph.sjoholm@
svenskakyrkan.se, 070-23 687 00

Körkonsert

AKADEMISKA KÖREN

Håkan Sund
dirigent

Kerstin Baldwin
piano

Lördag 5 mars kl 18.00 i Ekerö kyrka

Troxhammar Gård
ÖPPET VARJE LÖRDAG 

10.00-14.00

Kyrkornas

SOPP-
LUNCH 
varje torsdag kl 12.00
i Ekebyhovskyrkan



Ekerö Älvnäs
Med bra läge i början av Älvnäs ligger denna trevliga souterrängvilla byggd 1991. Ett praktiskt och mycket
funktionellt hus i fint skick med bl. a ett stort renoverat kök med utgång till stor balkong i vinkel, 4 sovrum, 2
sällskapsrum med braskaminer och två bra bad-/duschrum varav ett med bastu. Lättskött trädgårdstomt. Stor
altan i söder med utomhus spa. Gångavstånd till bad, båtplats finns. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a
innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 180 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 950 000 kr
*Tomt: 904 kvm sluttningstomt

  Boarea: 180 kvm
Utgångspris: 4 950 000 kr
Tomt: 904 kvm sluttningstomt

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

Ekerö - Gällstaö - strandnära - båtplats - renovera eller bygga nytt
En fin trädgårdstomt på attraktiva Gällstaö. Sjönära läge - bara 100 meter ner till Fiskarfjärden med egen
båtplats - någon sjöutsikt och ett fritt, soligt västerläge med utsikt över åker och äng. Perfekt för dig som vill
renovera eller bygga ett helt nytt hus (byggrätt 250  kvm).

*Husarea ca 92 kvm + kÃ¤llarplan ca 65 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 200 000 kr
*Tomt: 1 263 kvm TrÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Husarea ca 92 kvm + källarplan ca 65 kvm
Utgångspris: 3 200 000 kr
Tomt: 1 263 kvm Trädgårdstomt

Ringvägen 10
Lennart Bogenkrans 0708 - 695 427
Mäklarringen 08 - 649 90 00

Ekerö Gräsåker
Tilllbyggt radhus med bra läge i ytterkant av området! Totalt ca 177 kvm 7 rum och kök! 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.

*Boarea: 119 kvm, biarea: 58 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 650 000 kr
*Tomt: 179 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 119 kvm, biarea: 58 kvm
Utgångspris: 2 650 000 kr
Tomt: 179 kvm plan trädgårdstomt

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

Ekerö Närlunda
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.

*Boarea: 225 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 5 650 000 kr
*Tomt: 1 801 kvm sluttningstomt

  Boarea: 225 kvm
Utgångspris: 5 650 000 kr
Tomt: 1 801 kvm sluttningstomt

Oxbergsvägen 12 B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

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.

*Boarea: 225 kvm, biarea: 26 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 9 500 000 kr
*Tomt: 991 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 225 kvm, biarea: 26 kvm
Utgångspris: 9 500 000 kr
Tomt: 991 kvm plan trädgårdstomt

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

Ekerö Sandudden
Vilken vy! Ljust, fritt och soligt! Ett fantastiskt trevligt parhus med härlig milsvid utsikt i söder och väster över
Sandudden och Mälaren. Totalt 111 kvm, modern interiör med öppen planlösning och tak öppet till nock. Tre
bra sovrum och två kaklade våtrum. Fin och mycket välanlagd trädgårdstomt med sol hela dagen. Uteplats,
altan och balkong. Barnvänligt! Nära till buss, skola, förskola och affärer vid Träkvista Torg.

*Totalyta 111 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 375 000 kr
*Tomt: 226 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Sjöutsikten 16
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Totalyta 111 kvm
Utgångspris: 3 375 000 kr
Tomt: 226 kvm trädgårdstomt

Ekerö Gällstaö
Sjöutsikt och sjönära från ett högt vackert läge! Fastigheten är belägen på Solsidan på Gällstaö, Ekerö tätorts
egna "Skärgårdsö" endast ca 25 minuter från Bromma. 1-plans huset är byggt 1988 om 4 rum och kök och
har idag moderniserings-/renoveringsbehov. Kommunalt vatten och avlopp. Mycket nära till badstrand och
ångbåtsbrygga. Området är detaljplanerat med byggrätt för villa, garage och uthus.

*Boarea: 60 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 350 000 kr
*Tomt: 999 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 60 kvm
Utgångspris: 3 350 000 kr
Tomt: 999 kvm natur/trädgårdstomt

Tallstigen 8
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

Ekerö Färentuna
Lantlig 1-plansvilla med 4 sovrum, stort kök och vardagsrum. Helkaklat duschrum med golvvärme. Generös
altan under tak med bra solläge. Stor härlig tomt med gott om odlingsmöjligheter gränsande mot hästhage.
Gäststuga 2 rok om ca 40 kvm. Stor carport. Visst moderniseringsbehov. Närhet till buss och dagis/skola.
Besiktigad.

*Boarea: 120 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 850 000 kr
*Tomt: 3 649 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 120 kvm
Utgångspris: 1 850 000 kr
Tomt: 3 649 kvm natur/trädgårdstomt

Björksäter 4
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Kungsberga
En idyll på stor härlig uppvuxen tomt med generös gräsmatta. Charmigt vinterbonat hus på 40 kvm med
källare. 2 rum och kök + matplats. Källardelen har duschrum, relaxrum/förråd och matförråd. Vackert lantligt
läge med gångavstånd till buss och affär. Stort fristående förråd, växthus med vinstock och separat gäststuga.
Visst renoveringsbehov. Besiktigad!

*Boarea: 40 kvm, biarea: 15 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 375 000 kr
*Tomt: 2 433 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 40 kvm, biarea: 15 kvm
Utgångspris: 1 375 000 kr
Tomt: 2 433 kvm plan trädgårdstomt

Ettans Väg 13
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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www.vasterortdjursjukhus.se

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

30%
RABATT PÅ VACCINATION

Gäller t.o.m 
31/3 2011

Västerort 
Djursjukhus
erbjuder...

� 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

30%
RABATT PÅ KASTRATION
av frisk hund och katt

Gäller t.o.m 
31/3 2011
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KOMMUNEN | I 
senaste upplagan av 
Nyföretagarbarometern 
hamnar Ekerö på plats 8 
och är därmed den kommun 
i Sverige som klättrat mest 
sedan förra året. 

Varje år rankar Nyföretagar-
centrum antal nystartade 
företag i landets kommuner. 
Under 2010 hamnade Ekerö 
på plats 44 med 9,4 nya före-
tag per 1 000 invånare och har 
därmed klättrat 36 placeringar 
sedan 2009. Den totala siffran 
för alla typer av bolag är 237 
under 2010 jämfört med 155 
under 2009.

Kommunens näringslivschef 
Stefan Pellén tror att det är 
många olika faktorer som 
samverkar till den gynnsam-
ma utvecklingen.

– Ekerö har idag ett aktivt 
och bra nyföretagarcentrum. 
Det finns även ett nytt nä-
ringslivskontor dit man kan 
vända sig för att få hjälp. 
Numera har kommunens 
politiker också ett större en-
gagemang i frågan. Det geo-
grafiska läget nära huvud-
stadens puls samt ny digital 
teknik gör dessutom att man 
inte är lika beroende av att 
resa som tidigare, säger han.

Han tror också att de skol-

projekt med inriktning mot 
nyföretagande som pågår i 
kommunen kan ha en positiv 
inverkan, liksom de företa-
garföreningar och kvinnliga 
nätverk som finns i kommu-
nen och skapar och sprider 
entreprenörskap.

I toppen av nyföretagar-
listan ligger Stockholm med 
15,2 nystartade företag och i 
botten återfinns Gullspång 
med 2,4 nya företag per 1 000 
invånare. Som vanligt place-
rar sig Stockholmskommu-
nerna i topp med åtta av tio 
kommuner.

LO BÄCKLINDER

Många nya företagare

KOMMUNEN | Ekerö är, 
tillsammans med tre andra 
kommuner, först i landet 
med att använda sig av 
en ny metod för att mäta 
arbetsmiljö. Arbetet är 
redan i full gång och för-
hoppningarna är stora om 
att det ska kunna leda till 
förbättringar på kommu-
nens arbetsplatser.

Tillsammans med Järfälla, 
Södertälje och Nynäshamns 
kommuner samt företaget 
Information Tools Scandina-
via AB har Ekerö utvecklat 
”Arbetsmiljökompassen” 
som är ett nytt mätinstru-
ment för att utvärdera ar-

betsmiljö. Ett antal forskare 
från bland andra Stockholms 
och Karlstads universitet har 
också medverkat i utveck-
lingsarbetet.

– Grundtanken är att om 
man har en bra arbetsmiljö så 
tillför man också bra värden 
på sin arbetsplats, förklarar 
Ingrid Dahlström Millar, per-
sonalchef på kommunen.

De mätmetoder som tidi-
gare använts har haft stora 
brister när det gäller möjlig-
heten att jämföra med andra 
verksamheter och möjlighet 
att tillämpa på förändringsar-
bete till exempel.

Undersökningsmaterialet 
har redan gått ut till alla kom-

munens enheter som har 
fler än åtta anställda och när 
svaren kommit in bearbetas 
de och analyseras för att visa 
vilka förbättringsområden 
som finns på arbetsplatserna.

– Jag ser fram emot att så 
småningom få möjlighet att 
mäta vår kommun mot andra 
kommuner och mot enskilda 
verksamheter i andra kom-
muner. Jag tror nämligen att 
öppna jämförelser med an-
dra är en god grogrund för ett 
framgångsrikt utvecklings-
arbete till gagn för våra med-
arbetare, säger Ingrid Dahl-
ström Millar.

LO BÄCKLINDER

Ny metod mäter arbetsmiljö

PREMIÄR
FÖR VÅR UNIKA

PEKSKÄRM!

ENKLARE KAN

DET INTE BLI!

Premiär för en ny modell av vår unika Solvärmepump! Så enkel att an-
vända, 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 elkostna-
der med en Solvärmepump!

www.eviheat.se

Vill du veta mer?
Fråga oss!

Vi är experter på att installera
Evi Heat Solvärmepumpar!

SOLVÄRMEPUMP
BEFRIAREN FRÅN ELBEROENDET

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



www.husmanhagberg.se

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

Färingsö Stenhamra
Gedigen och påkostad soutterängvilla, högt belägen med vy över hela Stenhamra. Smakfullt renoverad till bästa skick.
Exklusivt kök och våtrum med SPA-känsla. 148+47 kvm. Ogenerat barnvänligt läge med tomt om 2.033 kvm där stor pool från 2008
tillför det lilla extra. Nyrenoverad sidobyggnad om ca 20 kvm. Garage. Dubbeltomt med ytterligare byggrätt för villa. Nära
skola/dagis, buss, butik. Mälarnära. Stall och sporthall i området. Tillfälle för den som söker något utöver det vanliga.
Utgångspris: 4.795.000 kr  Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Alviksvägen 2 D & E  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Älvnäs
Fantastisk sydvästvänd sjötomt, fir vy mot SV över
Busviken. 1570 kvm sluttande tomt med egen brygga.
Bebyggd med fritidshus samt sjöbod. V/A vid tomtgränsen.
Godkänd byggyta 240 kvm.
Adress: Talgoxevägen 23  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Ekerö Helgö
Underbar sjöutsikt från hus och altan. Bedårande Mälarvy
från stilfullt renoverat hus och vackert kuperad tomt. Ca 100
kvm villa, renoverat till fint skick. Gästhus om 40 kvm.
Bad/båtplats 100 m. Eftersökt adress i lantligt lugnt läge.
Adress: Hästskon 18  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

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

Ekerö Sandudden
Barnvänligt skyddat läge med vacker sjöutsikt. Endast
ett stenkast stranden. Fint skick, ljusa trivsamma rum. 147+58
kvm. Byggår 2000. Trädgårdstomt om 946 kvm. Ogenerat
med gräns till allmänning. Nära skola, dagis och buss.
Adress: Krossvägen 31  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Färingsö Stenhamra
Gedigen tegelvilla på höjd med nyanlagd pool. Vacker
ogenerad och barnvänlig tomt i soligt SV-läge. 147 kvm.
Trivsamt och välplanerat. Invändig standard från byggår
1982. Pris: Vänligen ring för info. Adress: Blåsbacksvägen 8  
Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Färingsö Törnby Gård
"Hästgård" på landet med ca 20 minuter till Brommaplan. På ett behagligt avstånd från storstaden bor man här omgärdad av
det vackra landskapet med utsikt över hästhagar och ett stenkast från stallet. Stilfull välhållen villa om totalt 305 kvm i högt och
soligt läge. Barnvänlig trädgårdstomt om 3409 kvm med gott om frukt och bär och goda odlingsmöjligheter för den som har
intresse. Garage, förråd samt växthus. Nära buss, butik. Gångavstånd till motionsspår och ishall.
Utgångspris: 3.990.000 kr  Visas:  Vänligen ring för visningstid. Adress: Törnby Gård 8  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Sandudden 4:a 55+
Mälarläge med egen brygga och utsikt mot vatten i två
väderstreck. Ett unikt boende av hög klass med naturnära
lugnt läge vid Mälaren.  Nyskickskänsla by. 2009. 
Kvm: 96  Avgift: 3.296 kr  Adress: Strandskogsvägen 17
Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Färingsö Bredlöt
Stilfull villa om 156 kvm i naturskönt läge. Byggår 2003.
Låga driftskostnader och bra planlösning. Stor plan tomt om
2661 kvm med plats för både odling och lek. En lantlig dröm.
Närhet till Stenhamra med skola, butik m.m
Adress: Bredlötsvägen 5  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Ekerö Lundhagen
Härlig sjöutsikt från grönskande södervänd tomt.
Välhållet, trivsamt och mycket yteffektivt. 248 kvm, 4 sovrum,
stort allrum samt ungdomsavdelning i källare. Eftersökt läge,
några stenkast från Mälaren.  
Adress: OA-Vägen 5  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!

Färingsö Stenhamra
Fritt och luftigt belägen familjevilla av hög klass. Ljusa
trivsamma ytor i genomgående gott skick. 178+38 kvm.
Påkostat kök. Stor tomt om 1.945 kvm i soligt läge.
Fristående garage. Nära skola, buss, butiker samt Mälaren.
Adress: Klevbergsvägen 2  Ekerö  08-560 304 22  

Såld!
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KOMMUNEN | Det plane-
rade badhuset i kommunen 
ser ut att dröja. Nu avbryts 
förmodligen den pågående 
upphandlingen. 

Kommundirektör Lars Hort-
lund skriver i ett tjänste-
utlåtande att ”det efter för-
handlingarna mellan Ekerö 
kommun och anbudsgivare 
kan konstateras att de förut-
sättningar som angivits för 
upphandlingen – bland an-
nat med avseende på ekono-
miska förutsättningar för ett 
driftåtagande – inte har kun-
nat uppfyllas.”

Kommunstyrelsen föreslår 
nu att upphandlingen ska av-
brytas och att en ny ska för-
beredas.

– Det innebär att den po-
litiska styrgruppen tillsam-
mans med tjänstemännen 
samtidigt under arbetets gång 
med badhuset inhämtat in-
formation om andra koncept 
och samverkansformer, vilka 
vi har uppfattat som mycket 
attraktivt. Då den pågående 
upphandlingen visat sig inte 
uppfylla de krav och önske-
mål som kommunfullmäk-
tige fastställt, vill vi föreslå 
ett förnyande av uppdraget 
med nytt ramprogram och 

rambeskrivning för att kunna 
arbeta med fler lösningar och 
sedan presentera ett förslag 
till badhus för kommunfull-
mäktige, säger Peter Carpelan 
(M) kommunstyrelsens ord-
förande.

Badhusets placering har 
stöts och blöts många vändor 
innan beslut togs om att det 
ska placeras vid Träkvistaval-
len. Västeräng var ett förslag 
som många i kommunfull-
mäktige såg som en lämplig 
placering men markägaren, 
Stiftelsen Marcus och Ama-

lia Wallenbergs minnesfond, 
motsatte sig en exploatering 
av marken. 

Ö-partiet föreslår nu i en 
motion att kommunen ska 
utreda möjligheterna att pla-
cera badhuset på Västeräng. 
I motionen hänvisar man till 
det brev som skickades till 
Trafikverkets generaldirek-
tör i september 2010, under-
tecknat av Peter Carpelan och 
ordföranden för stiftelsen, 
Peder Wachtmeister. I brevet 
motsätter sig kommunen tra-
fikplatser på Lindö, bland an-
nat med hänvisning till den 

tänkta utbyggnaden av Ekerö 
centrum mot Västeräng.

Ö-partiet skriver i sin mo-
tion: ”När frågan om place-
ringen av badhuset var uppe 
för beslut fanns en politisk 
majoritet för att Västeräng 
är den bästa placeringen. 
Denna placering föll på att 
stiftelsen, trots arrende, inte 
gick med på att markområdet 
användes. Av brevet framgår 
nu att marken återigen ska 
vara en del av utvecklingen i 
centrum och kommunen bör 
därför utreda möjligheterna 
att få en central placering av 
badhuset.”

– En eventuell exploate-
ring av Västeräng ligger långt 
fram i tiden. Kommunfull-
mäktige har fattat beslut om 
att badhuset ska ligga vid 
Träkvistavallen. Att i det här 
skedet ompröva en ny plats 
för badhuset skulle försena 
projektet med många år och 
skapa stor osäkerhet, säger 
Peter Carpelan.

Kommunfullmäktige beslu-
tade hösten 2009 att ett bad-
hus skulle byggas i kommu-
nen. Därefter påbörjades ett 
upphandlingsskede genom 
en så kallad OPS-lösning 

(Offentlig Privat Samver-
kan). Meningen var att upp-
handlingen skulle vara klar 
till sommaren och att första 
spadtaget skulle tas hösten 
2010.  Så blev inte fallet då 
upphandlingen inte blev 
klar. Nästa besked som gavs 
i december månad 2010 var 
att upphandlingen skulle 
vara avklarad årsskiftet 
2010/2011.

– Nu ska först kommun-
styrelsen fråga kommunfull-
mäktige om ett förnyande av 
uppdraget. Därefter påbörjar 
vi en ny upphandling. Jag 
hoppas och tror att ett första 
spadtag kan tas om ett drygt 
år. Det är ett antal förutsätt-
ningar som måste uppfyllas 
för ett ekonomiskt hållbart 
genomförbart projekt, vilket 
i sin förlängning ska godkän-
nas av kommunfullmäktige, 
avslutar Peter Carpelan.

EWA LINNROS

Badhuset dröjer

”Jag hoppas och 
tror att ett första 
spadtag kan tas 
om ett drygt år”

Rättelse

GRÄSÅKER | I senaste num-
ret av Mälaröarnas nyheter 
skrev vi om Gräsåkers för-
skola och paviljonger som 
avlägsnades. 

På första sidan samt i artikel 
på sidan 12 fanns bild på pa-
viljonger som togs bort. 

Vi skrev att det rörde sig 
om de paviljonger där barnen 
på Gräsåkers förskola tillfäl-
ligt vistats i. 

Detta var felaktigt. Det är 
inte de paviljonger barnen 
vistats i, utan rörde sig om 
paviljonger som hörde till 
Träkvista skola enligt uppgift 
från tekniska kontoret. 

De befintliga inhyrda pa-
viljongerna som inhyser 
merparten av alla barn från 
förskolan finns kvar. 

De barn som flyttats tillba-
ka till gamla lokaler i försko-
lan, vistades tidigare i en pa-
viljong som numer inhyser 
förskolepersonalens lokaler 
samt spanskundervisning i 
Träkvista skola. 

I samma artikel stod att in-
formationsansvarig på kom-
munen, Johan Elfver, sa att 
han skulle se till att tekniska 
kontoret tar fram ett under-
lag inom två veckor. 

Det korrekta är att han 
hade fått information om att 
tekniska kontoret beräknade 
ta fram ett underlag inom två 
veckor.

Än dröjer det innan mälaröborna får simma inomhus på hemmaplan. 
Den pågående upphandlingen för byggnation och drift av kommunens 
planerade badhus, föreslås nu att avbrytas och att en ny ska förbere-
das.         Foto: Kenneth Bengtsson, Ekerö bildbyrå

Nu kan alla på Ekerö göra en hälsokoll hos oss. 

Välkommen till Apoteket på Tegelbruksvägen 1C. 

Boka tid och läs mer på apoteket.se

Nyhet!

Apotekets
Hälsokoll
 250:–

 Årets stora

Start den 23 februari kl 8.00
  Hela familjens bokhandel i Ekerö centrum!

Välkomna hälsar Lena och Marika



Mäklarhuset Ekerö  
SophSophia Åia Åkermkerman 0an 0707-707-60 460 46 636 63 08, 08-560-560 446 446 63 63

Johan Siönäs 0708-10 12 24, 08-560 446 63 

UTGÅNGSPRIS: 4 200 000 kr
AREA: ca 300 kvm
TOMTATT REA: 960 kvm
BYGGÅR: 1990 
ADRESS:

MÄKLARENS BESKRIVNING:

2 359

UTGÅNGSPRIS: 3 975 000 kr
BOAREA: 250 kvm
BIAREA: 151 kvm
TOMTATT REA: 1 005 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING:

Färingsö - Jäsängen 
UTGÅNGSPRIS: 1 595 000 kr
BOAREA: 72 kvm
BIAREA: 39 kvm
TOMTATT REA: 2 760 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING:

BESIKTIGAD

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

Två nyheter som 
använder kraften 
i din egen trädgård.

 Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare. www.ivt.se

På din tomt fi nns en massa lagrad solenergi. Våra värme-
pumpar utnyttjar det för att förse dig med miljövänlig värme 
och varmvatten. Sänkta värmekostnader får du på köpet.

Nu introducerar vi vår nya Svanenmärkta berg-, jord-, sjö-
värmepump IVT Greenline HE. Tack vare lågenergi-cirkula tions-
pumpar sänker den dina värmekostnader ännu mer. Och nya 
IVT Air kan förvandla iskall uteluft till skön inom husvärme. 
Läs mer på www.ivt.se.

Nyheter!



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

Nu är det

Vårfint i 
Missa inte chans

PLANERINGSHJÄLP
Jag kan ta fram 3D-ritningar

åt dig efter att vi gemensamt har
gått igenom dina önskemål.
Jag föreslår gärna praktiska 

lösningar om du har kört fast.

Charlie Daelander
08-560 247 63, charlie@faringsotra.se

el på 3-D-badrumsritning åt kund.Exempe å å
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Badrummet
en att få din värdecheck!

VÄRDECHECK

TILL DIG!
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KOMMUNEN | I förberedel-
serna för intagningarna till 
förskoleklasser 2011 i kom-
munen har det gjorts en 
prognos för den närmaste 
femårsperioden. Den visar 
att antalet barn överstiger 
det antal förskoleklassplat-
ser som kommunen kan 
erbjuda i centrala Ekerö.

Ekerö kommun är en växan-
de kommun och inte minst 
märks det på det ständigt 
växande antalet barn i åld-
rarna 6-11 år. 

Prognosen grundar sig på 
nuvarande kända barn boen-
de i kommunen och på kom-
munens planerade kapacitet. 

– Vi är trångbodda i de 
lägre årskurserna. Det är 
stort tryck på Ekebyhovsko-
lan och Sandudden just nu, 
berättar Anders Anagrius, 
nämndansvarig på barn- och 
ungdomsnämnden.

Samtidigt som den yngre 
gruppen barn växer är ut-
vecklingen den motsatta när 
det gäller barn i åldrarna 12-
15 år. 

Men i exempelvis en F-9 
skola går det inte att slå ut 
antalet elever på hela skolans 
kapacitet och säga att det to-
talt sett finns gott om plats. 

– När lågstadieklasserna 
som är ganska stora kommer 
upp på högstadiet, då blir det 
fullt. Vi måste därför ha en 
långsiktig planering och det 
innebär också att vi måste ha 
en långsiktig finansiering. 
Det är många som slåss om 
finansieringsutrymmet och 
att bygga nya skolor är inte 
billigt, fortsätter Anders 
Anagrius.

I dagsläget är det Träkvista 
och Sandudden som ligger 
närmast för att byggas ut.

Den 18 januari beslutade 
kommunstyrelsen att om-
disponera delar av de in-
vesteringsmedel som var 
avsedda för renovering av 
Träkvista skola, så att en pa-
viljong kan placeras på San-
duddens skola inför hösten 
2011 för placering av ytterli-
gare en förskoleklass. 

– Det som är på gång på 
Träkvista är att vi ska ersätta 
de riktigt urgamla paviljong-
erna med bättre lokaler. Jag 
hoppas att de ska finnas på 
plats till höstterminen. På 
Sandudden blir det pavil-
jonglösningar och där måste 
man på sikt titta över hur vi 
ska ha det. Ska man ha flera 
barn där än vad man har idag, 
måste vi göra någonting åt 
lokalerna. Nästa fråga blir 
då att se när man kan ha råd 
med det. 

Kommunen har många av 
dessa tillfälliga paviljonger, 
är de då verkligen en bra lös-
ning? 

– Ja och nej skulle jag vilja 
säga. Idag levereras utmärkta 
skol- och förskolebyggnader 
i modulform som fungerar 
alldeles förträffligt. Vad man 
behöver göra med dem är 
att ge dem ett utseende som 
gör att de inte ser ut som ba-
racker, men invändigt är de 
ofta av väldigt bra kvalité, 
säger Anders Anagrius och 
tillägger att kommunen har 
haft ett läge där framförhåll-
ningen inte varit som man 
skulle ha önskat, vilket i sin 
tur resulterat i en del sådana 
enklare lösningar.

Kommunen har en skyldig-
het att ta emot alla barn och 
från i år har man dessutom 
infört ett nytt system med så 
kallad reserverad skola. Det 
innebär att de som själva inte 
gör ett aktivt val har garan-
terad plats på den så kallade 
reserverade skolan. 

Systemet är gjort utifrån 
närhetsprincipen och sys-
konförtur.

– Det tydliga nu är att man 
tidigt får ett besked om var 
man får en placering om man 
inte gör ett aktivt val. Det blir 
tydligt för både föräldrar och 
skolan vad de kan förvänta 
sig, säger Anders Anagrius.

Inför hösten finns i dags-
läget 429 barn som ska börja 
på sexårsverksamheten. På 
Ekebyhovskolan räknar man 
med ungefär 50 elever med 
25 barn i varje klass. 

– Hur många barn man 
kan ha i en klass beror på 
många saker. Det beror på 
barnen, vilka behov de har, 
hur lokalerna ser ut och hur 
pass skicklig läraren är. Det 
kan fungera alldeles utmärkt 
med 28 barn i en klass, men 
25 barn har vi som ett slags 
riktmärke.

När det gäller att täcka upp 
med personal är det inte så 
svårt på lärarsidan men det är 
svårare med förskolelärare då 
det utbildas för få. 

Kommunen har avsatt 
pengar för att stötta enhe-
terna med en del av kostna-
derna för att kunna ta in vi-
karier, för att redan befintlig 
personal ska kunna välja att 
vidareutbilda sig. 

– Det är roliga problem 
men det svåra är att balansera 
så att vi inte bygger stora, nya 
lokaler som vi inte kan fylla 
med verksamhet eller å andra 
sidan, att vi inte bygger så att 
det blir fullständig kaos, sä-
ger Anders Anagrius.

Skolvalet ska vara klart 25 
februari. Sedan bearbetas det 
och i början på april kommer 
besked till föräldrarna.

                        
                      

                                EWA LINNROS

”Det är stort tryck 
på Ekebyhovskolan 
och Sandudden 
just nu”

Nytt liv till Ekebyhovsparkens gamla träd

KAGGEHOLM | Ekerö 
får sitt första teoretiska 
gymnasium med samhälls-
vetenskaplig inriktning till 
hösten.

Det blir långa resor för kom-
munens ungdomar när det 
är dags för gymnasiet, men 
till hösten kan de som väljer 
samhällsvetenskaplig linje 
studera på hemmaplan. 

Den allra första gymna-
sieskolan på Ekerö, Ekerö 
praktiska gymnasium star-
tade 2009 och som namnet 
beskriver är det med praktisk 
inriktning. Men nu kommer 
den första gymnasieskolan 
med teoretisk inriktning.

Gymnasieskolan kommer att 
hålla till på Kaggeholms folk-
högskola men det är två olika 
skolor.

– Gymnasiet är en hyres-
gäst på skolan och den ska 
inte blandas ihop med folk-
högskolan. Redan nu är det 
separerade hemsidor. Men 
det kommer naturligtvis att 
uppstå möten mellan olika 
åldersgrupper och tänkande, 
säger Per Håkansson som är 
rektor och skolledare för båda 
enheterna.

I närmare fyra år har frågan 
diskuterats. För två år sedan 
gick sökte de behörighet för 
samhällsprogrammet och 
fick godkänt av skolverket att 

starta utbildningen. 
– Tanken är att den ska vara 
kvalitetsinriktad och rikta sig 
till ungdomar som vill jobba 
och komma in i en skolmiljö 
som är kreativ och hjälper 
till. Det tror vi att Kaggeholm 
kommer att göra, fortsätter 
Per Håkansson.
Den kreativa miljö som Per 
Håkansson relaterar till är 
folkhögskolans musiklinje, 
danslinje och yrkesutbildan-
de medieutbildning samt den 
allmänna linjen där vuxna 
elever läser in gymnasiepo-
ängen och får högskolebe-
hörighet inom samhällspro-
grammet. 

– De stora vinnarna är de 
som går gymnasieutbildning. 
Vi tror att mötet med den 
studiemiljön som finns här 
ger bra draghjälp för den en-
skilde gymnasieeleven, säger 
Per Håkansson.

Thomas Swensson som är 
verksamhetsledare på folk-
högskolans allmänna linje 
har jobbat med innehållet för 
gymnasieprogrammet.

– Det blir samhällsveten-
skapsprogrammet med in-
riktning samhällsvetenskap. 
Tanken med utbildningen är 
den lilla skolan i format men 
med de stora frågorna. Vi har 
redan mycket kompetens och 
upparbetade internationella 
kunskaper och relationer se-

dan tidigare. Vi har en tydlig 
kursplan och följer skolver-
kets gymnasieförordning GY 
11, berättar Thomas Swens-
son.

Gymnasieutbildningen är 
externat till skillnad från 
folkhögskolan.
– Riksintag har vi på de övri-
ga linjerna på folkhögskolan 
men jag tror inte vi ska satsa 
på det på gymnasiet. Vi tän-
ker mer Stockholm, Bromma 
och framförallt Ekerö, avslu-
tar Per Håkansson.

Antal platser är begränsat 
till tjugo per årskurs. Första 
året kommer man att få plats 
i befintliga lokaler men däref-
ter kommer man att bygga ut 
280 kvadratmeter.

Sista ansökningsdag är den 
24 februari men det blir även 
en antagningsomgång till i ap
ril.                           

                         
                           
                            EWA LINNROS

Thomas Swensson är studierektor på det nya gymnasiet och Per 
Håkansson rektor. Gymnasieskolan är hyresgäst på Kaggeholms folk-
högskola och är därmed en egen, separat skola, skild från folkhögsko-
lan.                                                                                                                   Foto: Ewa Linnros

Ekerös första gymnasium
med teoretisk inriktning

EKEBYHOV | Sedan ett 
par veckor tillbaka hörs 
ljudet av motorsågar i 
Ekebyhovsparken. Den som 
befarar kalhygge kan vara 
lugn, det är snarare en var-
sam avverkning som äger 
rum och som ska ge gamla, 
sällsynta träd chansen till 
nytt liv.

När Johan Ihre under början 
av 1900-talet bebodde slottet 
anlade han den trädsamling 
som än idag finns till beskå-
dan bakom slottet. Här plan-
terade han både exotiska och 
inhemska trädsorter och in-
tresserade sig särskilt för nytt 
växtmaterial, både till nytta 
och till nöje.

Fram till på femtiotalet 
sköttes parken om på ett 
kunnigt och noggrant sätt, 
men därefter har skötseln 
varit bristfällig vilket gjort 
att träden växt sig höga och 
rangliga när bladverken sökt 
sig mot ljuset. Nu har dock 
kommunen lagt ut uppdra-
get om en stegvis avverkning 
och skötsel på Skogssäll-
skapet för att de ska bevara 
och utveckla de natur- och 
kulturhistoriska värden som 
finns i området.

– Jag känner mig oerhört 
hedrad över att få arbeta 
med det här uppdraget, men 
jag önskar att jag hade haft 
chansen att komma hit redan 

för fyrtio år sedan, då hade 
vi kunnat göra mycket mer, 
säger Martin Lagerlöf, natur-
vårdskonsult och ansvarig 
för uppdraget.

Han berättar med liv och 
lust om trädens egenskaper 
och individuella önskemål. 
Pekar och illustrerar med 
händerna, plockar upp löv 
och jämför, visar skillnaden 
mellan olika arter och går 
med stora kliv före och visar 
var de sällsyntaste exempla-
ren finns.

Idag finns bland annat ett 
av Mälardalens grövsta bok-
bestånd här, Ekebyhovseken 
som troligen är Sveriges till 
volymen största träd står på 
fältet framför Ekebyhov och 
finns även Mälardalens san-
nolikt högsta äkta kastanj 
inom Ekebyhovsområdet.

– Nu måste vegetationen få 
tid att svara på de här första 
åtgärderna och vi måste ge 
akt på hur de reagerar innan 
vi gör något mer. Om fem år 
kan man nog se vad de här 
insatserna har betytt och då 
finns det förhoppningsvis 
även en långsiktig skötsel-
plan för området, säger Mar-
tin Lagerlöf.

Han föreställer sig att man 
skulle kunna låta Johan Ih-
res tankar leva vidare och att 
området kan utvecklas ge-
nom att man planterar in ny-
upptäckta arter. Han hoppas 

också på att den gigantiska 
Ekebyhovseken ska skötas 
om för att kunna bli en stolt-
het för kommunen.

Motorsågarna hörs i bak-
grunden och plötsligt avslö-
jar ett brak att en reslig gran 
fallit till marken. Skogsavver-
karna fäller vissa av de träd 
som står för tätt eller inverkar 
negativt på något grannträd. 
Tanken är att enstaka träd ska 
få chans att framhävas och 
breda ut sina kronor och att 
ett mellanskikt av exempel-
vis hassel ska växa fram istäl-
let för som idag, många långa 
träd och marken täckt av sly. 
Ljuset måste få en chans att 
nå ner till marken för att ge 
tillväxt av nya träd och bus-
kar.

– Även vissa av de döda trä-
den kommer att få en plats 
i parken, men de ska ligga 
på rätt ställen. Det är viktigt 
med död ved för svampar, 
mossor, lavar och insekter 
bland annat, men även för 
klättrande barn, förklarar 
Martin Lagerlöf.

Ännu ett par veckor kom-
mer motorsågarna att höras i 
parken. Men därefter lämnas 
träden i fred för att anpassa 
sig till sina nya förhållan-
den och kanske växa sig än 
starkare och vackrare i ett 
av kommunens populäraste 
strövområden.

                        LO BÄCKLINDER

Skogssällskapet utför, på uppdrag av Ekerö kommun, en varsam 
avverkning  i Ekebyhovsparken. Avverkningen ska ge de sällsynta träden 
en chans till förnyat liv.                          Foto: Lo Bäcklinder 

”Vi tror att mötet 
med studiemiljön 
som finns här ger 
bra draghjälp”

Hög tid att 
söka skolplats



Här finns vi!

C

Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

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

www.malaroidedesign.se

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!
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Just nu!

10 %
rabatt på heltäcknings- 
mattor från Golvabia!

Gäller t o m   
februari.

   |  50 år sedan  17

50 ÅR SEDAN | Mälaröarnas 
föreningsaktiva kvinnor har 
högsäsong under februari 
och mars månad 1960. 
Årsmöten och sammanträ-
den står som spön i backen 
och det smids planer för 
både borddukartävlingar 
och hantverkslotterier.

För att förbättra ekonomin 
i Ekerö lottaförening som 
nu har ”bottenkänning i 
kassakistan” planeras ett 
lotteri lite längre fram i vår. 
Fru Ingegerd Hammarlund 
fick på föreningens senaste 
sammanträde i uppdrag att i 
Stockholm inhandla material 
till handarbeten som med-
lemmarna sedan ska kunna 
förvandla till trevliga vinster 
i lotteriet.

– Lottakåren på Ekerö är 
ännu tämligen liten och det 
beror till stor de på de stora 
avstånden. Men vi har en 
ovärderlig medhjälpare i 
fröken Laila Axelsson som 
vid varje möte åker runt i 
bil och hämtar lottor som 
inte har tillgång till egen 
bil och därför annars inte 
skulle kunna komma till 
sammankomsterna. När 
mötet är slut för kvällen 
skjutsar fröken Axelsson 
tillbaka damerna på samma 
hjälpsamma sätt, berättar 

fru Hammarlund för Mälar-
öarnas nyheter.

Att kvinnor inte var 
bilburna i samma utsträck-
ning som idag framgår även 
av den artikel där det berättas 
att systugorna på Adelsö 
och Munsö startar upp sin 
verksamhet den 15 februari 
klockan 19.00. Tiden är 
beräknad med hänsyn till att 
deltagarna ska kunna passa 
bussen. 

Ekerö SLKF (Svenska 
lantbrukets kvinnoförening) 
planerar en bordduknings-
tävling på Munsö under mars 
månad. Medlemmar från 
Lovö, Ekerö och Munsö ska 
få duka var sitt festbord och 
sedan bedöms arrangemang-
en utifrån olika synpunkter. 
Detta bestäms vid avdel-
ningens årsmöte i början av 
februari.

Vid årsmötet hålls även 
en tävling i ”kökskunskap” 
vilken vinns av fröken Karin 
Carlsson, Rosenhill. Hon 
uppnår 9 poäng av 10 möj-
liga i ett test om bland annat 
tryckkokarens funktioner 
och rätta höjder för köks-
bänkar.

Även Ekerö rödakorskrets 
annonserar om årsmöte i 
mitten av februari. Förutom 
sedvanliga förhandlingar 

blir det kaffesamkväm, 
andaktsstund, filmvisning 
samt sång av fru Gunnel 
Bergström, ackompanjerad 
av kantor Anders Hed-
ström.

Årsmötesförhandlingar 
hålls också i Lovö rödakors-
krets i slutet av februari. Här 
kan deltagarna lyssna till 
både friherrinnan Caroline 
Gyllenkrok som kåserar om 
en resa till Fjärran östern 
och kantor Gösta Ladberg 
som musicerar tillsammans 
med sin familj. En hel rad 
med lotterier kommer även 
att gå av stapeln och bland 
de förnämliga vinsterna 
återfinns både en tavla av 
konstnären Erik Byström, 
lakan och örngott samt en 
tjädertupp.

Slutligen kan konstateras 
att vid Ekerö husmorsför-
enings årsmöte väljs två nya 
medlemmar in, vilket gör att 
föreningen nu kan räkna in 
32 medlemmar. Årsavgiften 
fastställs till 10 kronor och 
efter förhandlingarna bjuder 
kvällens värdinna fru Astrid 
Lundberg in till ett trivsamt 
kaffesamkväm.

LO BÄCKLINDER

Öarnas kvinnliga föreningsliv
blomstrar i början av året



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.

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
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GErfaren  hantverkarhjälp!
Jag är nyinflyttad till Ekerö från Västerås och erbjuder mina tjänster 
inom området renovering/ombyggnation. Har över 30-års erfaren-
het och då huvudsakligen av kök och badrum.

”Från planering till nyckelfärdigt”
Till fast pris och garanterad leveranstid
Innehar F-skattebevis, så du kan utnyttja ditt Rot-avdrag
Välkommen med din förfrågan! 
Frank Ringfelter

Tel: 070-629 85 80
www.inreda-kokbad.se 

   inreda
Kök & Bad AB
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Oljor och textilier på Ekebyhovs slottsgalleri
EKEBYHOV | På Ekebyhovs 
slottsgalleri fylls rum-
men med textilier och 
oljor i början av mars. 
Konstnärinnan bakom dem 
har sina verk represente-
rad på många platser både 
i Sverige och utomlands.

Anita Ullerstam har varit 
verksam som konstnärinna 
hela sitt yrkesverksamma 
liv. Hon kom in på Konst-
fack redan som artonåring i 
början på 60-talet. 

– Rektorn sa att jag var 
den yngsta genom tiderna 
som kommit in, berättar 
Anita Ullerstam.

Hon har inte konstnär-
skapet hemifrån men hon 
målade och ritade mycket 

under uppväxten i Sunds-
vall. Efter Konstfack har hon 
arbetat heltid som konstnär, 
även om det stundvis varit 
tufft.

Anita Ullerstam gör både 
textilier och oljor. De geo-
metriska formerna återfinns 
ofta i hennes verk. 

– Att skapa ett konstverk 
är för mig att renodla och 
reducera. För att en bild ska 
bli rikare på mening krävs 
att den görs enklare och 
mindre tät på information. 
Betraktarens förmåga att 
ana, föreställa sig och att 
använda sina sinnen får inte 
underskattas. Verkligheten 
behöver inte härmas men 
den är en rik källa att ösa in-
spiration ur.

Anita Ullerstam finns re-
presenterad på en rad plat-
ser med separatutställning-
ar på museer i Sundsvall, 
Linköping, Umeå, Norrkö-
ping och konsthallar i Här-
nösand, Lidköping, Sölves-
borg för att nämna några. 

Hon är också represente-
rad utomlands på samlings-
utställningar på Museum of 
Contemporary Craft i New 
York, Merchandise Mart, 
Chicago.

Anita Ullerstams verk 
finns även på museer i Bul-
garien, Chile, Brasilien, Ka-
nada, Schweiz, Reykjavik, 
Oslo, Köpenhamn, San-
tiago, Sao Paolo, Haag och 
Aten. 

Offentliga utsmyckning-

ar av Anita Ullerstam finns 
på Svenska ambassaden i 
Abidjan, KTH, Justitiede-
partementet, ASTRA, Kul-
turmagasinet i Sundsvall, 
SAS huvudkontor i Tokyo, 
Sveriges Radio, Finansin-
spektionen, AB Vin och 
sprit och Karolinska sjuk-
huset.

Den 5 mars till och med 
den 13 mars ses både oljor 
och textilier på Ekebyhovs 
slottsgalleri.

EWA  LINNROS

TRÄKVISTA | På Konst-
vinden vid Träkvista torg 
finns inte bara akvareller, 
oljor och silversmide att 
beskåda. Sedan en tid till-
baka bjuds besökarna på en 
fotoutställning av ekeröbon 
Anna Lettse.

Anna Lettse är inte fotograf 
i sitt yrkesliv, men fotogra-

ferandet är en hobby som 
tar allt mer plats på hennes 
fritid. Hon är civilekonom 
i botten, men tanken på att 
göra någonting mer kreativt 
har funnits länge.

– Så träffade jag en fotograf 
för drygt ett och ett halvt år 
sedan som berättade att hon 
tio år tidigare gått i samma 
funderingar. Nu var hon fo-

tograf på heltid. Då blev jag 
inspirerad, berättar Anna.

– Sedan det mötet har hon 
gått ett flertal kurser och 
också hunnit med en del ut-
ställningar. På fotomässan i 
höstas fanns utställningen 
”Älskade Stockholm”. Vem 
som helst fick skicka in max 
tre bidrag och Anna Lettse 
tog chansen.

– Jag fick med alla tre bilder 
jag skickade in. Det kändes 
jättebra.

Hennes bilder bjuder på 
stor variation från porträtt 
och stilleben till naturbilder.

– Rent spontant tycker 
jag mycket om porträtt. Jag 
tycker det är roligt med män-
niskor och barn och att fånga 
den värme och känsla de för-

medlar. Jag vill försöka fånga 
ögonblicket med speciella 
gester, eller en blick eller ett 
leende. 

När hon inte arbetar på 
sitt heltidsjobb, är mamma 
och fotograferar, bygger hon 
på en studio i sitt garage för 
porträttfotografering och 
vidare utveckling av sin fo-
tokonst. Hennes bilder kom-

mer att hänga kontinuerligt 
på Konstvinden framöver, 
även om bilderna byts ut 
emellanåt. 

                
                           EWA LINNROS

Fotokonst på Konstvinden

Fotografier ovan: Anna Lettses 
fotografier har stor variation. 
Ovan två glasstileben samt hägg 
i blom.  

Bilden: ”Yin” blå olja. För Anita 
Ullerstam innebär skapandet 
av ett konstverk att renodla och 
reducera. 



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

VÅRNYHETER PÅ MIO!
Nu har vi laddat med vårnyheter och över 250 nya lägre priser. 

Kom in i butiken och hämta nya vårkatalogen!

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:−.

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

ERBJUDANDE
4.990:−
(9.950:−/st)
RAMMADRASS + 
BÄDDMADRASS

NYHET! SÄNG

3.950:−

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

TAG 3 
BETALA 
FÖR 2!

NYA 
KATALOGEN 

ÄR HÄR!

PAKETPRIS

8.990:−
(11.616:-)
HELA VARDAGS-

RUMMET

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

PAKETPRIS

3.990:−
(4.990:−)
BORD + 
4 STOLAR

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 

www.mio.sewww.mio.se

HÄR 
FINNS

VI! 

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

lady pure color
– unik helmatt väggfärg som också 
är slitstark.

LADY 1016 BLEK SAND

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan avvika 
från originalkulörerna.

LADY 4629 SKUGGBLÅ



I vår öppnar en ny frisörsalong  
Hairligt på Ekerö  

i YA-ladan på Ekerövägen 82.
Vi söker medarbetare för hyra av stol  

(hel/ halvtid).  
Du ska vara en positiv och kreativ frisör  

som gillar att arbeta i team. 
Varmt välkommen att ringa Maria på

tel 0709220107.

airligt 
på Ekerö

Närlunda Schakt & Transport AB 
söker en lastbilschaufför 

och en grävmaskinist

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.

Lediga lägenheter
Lediga lägenheter vid Ekbacken 
Sånga-Säby Kurs & Konferens uthyres om-
gående utan besittningsrätt med 
tillsvidare kontrakt.

Följande lägenheter är lediga
1 st 3 rum och kök 
2 st 2 rum och kök
4 st 1 rum och kök

Sånga Säby Kurs & Konferens AB
179 96 Svartsjö. Tel. 08-560 480 00
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Stoppa försäljningen 
av kommunens bostäder

Torsdagen den 16 decem-
ber var en sådan där vanlig 
vinterdag, någon enstaka 
minusgrad och snöfritt 
på vägarna. Jag cyklade 
från Tappström till jobbet  
Stenhamra vid sjutiden. 
Också det som brukligt. 
Både min cykel och jag var 
väl upplysta, och vinter-
däcken gav mig säkerhet 
på de enstaka isfläckarna. 
Visserligen hade väderleks-
rapporten berättat om att 
de skulle snöa under dagen, 
men lite snö hindrade inte 
mig från att trampa iväg.

Redan under förmid-
dagen började det snöa. 
Ymnigt. Vinden tilltog och 
blåste ihärdigt när jag köpte 
en lunchsallad på Konsum. 
En snabb tanke på kvällens 

hemfärd la jag åt sidan. Det 
slutar nog snöa snart, och 
förresten har jag cyklat förr 
med snöflingor runt mig.

Men denna torsdag 
snöade det hela dagen. 
Klockan fyra gav jag mig av 
utan att lyssna på arbets-
kamraterna som försökte 
övertala mig att åka buss. 
Jag hade också missat ett 
sms från min man som bjöd 
mig på taxi. Nej, här skulle 
cyklas.

Snabbt blev det stopp 
på cykelvägen. Snön, blöt 
och tung, hade blåst ihop 
till halvmeterhöga vallar. 
Vinden hade blivit till 
storm och jag fick dra cykeln 
framåt. Ekrar, kedjan, peda-
lerna – allt en enda klump. 
Efter ett tag var jag helt slut. 

Gatan bredvid hade snö-
röjts, men påminde om en 
skridskobana. Jag kämpade 
vidare utan att komma 
någon vart. Dyngsur, 
genomsvettig och darrande 
av trötthet.

Då – långt borta – när-
made sig två ljus som såg ut 
att tillhöra en bil. En bil på 
cykelvägen?  Sakta gick det 
för bilen. Och nu förstod 
jag vad det var för fordon: 
en plog som tog bort snö-
vallarna för mig! Jag drog 
cykeln ner i diket. Och när 
traktorn närmade sig, vin-
kade jag och böjde mig som 
ett tack till denna ängel som 
satt och körde plogbilen.

– Barbara Walter

Änglar finns

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.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 an-
nonsmarknad.

Vad händer med nuvarande regler 
för pensionärsbostadskön?

Inför det senaste valet skrev alliansen 
i sitt valmanifest att de ska värna om 
pensionärerna och deras boende! Men 
det är tydligen inte aktuellt längre i 

Ekerö, då Moderaternas uppfattning 
tycks vara att Ekerös pensionärer ska 
flytta till annan kommun för att kunna 
bo i hyresrätt.

Konstaterar också med tanke på Fp:s 
cyniska resonemang när det gäller pen-
sionärernas ekonomi att det inte alls 

är förvånande att de ligger lågt i opini-
onsmätningarna. Politikerföraktet får 
växtkraft!

– Sviken Ekeröpensionär 
efter åtta år i kö

REPLIK 

Svar till Bertil Ottoson! Jag 
agerar till förmån för kom-
munstyrelsens fattade beslut 
beträffande Ekerö kommuns 
inställning till Förbifarten. 
Det betyder att cirkulations-
platserna förläggs till Lovön 
som var ett av förslagen i 
utredningen. Regeringen 
beslutade om tillåtlighet i 
september 2009 för den nya 
vägen. Vägen får byggas inom 
den aktuella “korridoren” 
och med de tunnellägen på 
Lovön som redovisats. Detta 
är också vad Ekerö kommun 
sa ja till. Trafikplatser på 
Lindö hotar sannolikt en 
framtida utbyggnad av Ekerö 
centrum och Västeräng där 
många människor bor eller 
ska bo. Den politiska majori-
teten i kommunen är för en 
måttfull tillväxt och en god 
utveckling både i vår region 
och i vår kommun. Därför 
behövs Förbifarten. Anmälan 
av kommunstyrelsen till 
JO baserat på att kommun-
styrelsen har en politisk 
uppfattning saknar grund 
liksom Ottosons absurda 
påstående om jäv. Det måste 
stå politiken fritt att fatta 
demokratiska beslut! När så 
skett är det min uppgift som 
kommunalråd att verka för 
de fattade besluten! 

– Peter Carpelan (M), 
kommunstyrelsens 
ordförande

Svar Ottosson 

REPLIK

Svar till Bengan MN 7/2. 
Frågan om att rulla ut 
sopkärl och att skotta och 
sanda uppfarter handlar 
om arbetsmiljön för sop-
hämtarna. Vi har haft flera 
incidenter med sopbilar 
som har kört fast och sop-
hämtare som halkat och 
skadat sig vid sophämtning. 
Ambitionen med vårt brev 
till er som fastighetsägare 
är en vädjan om att tänka på 
sophämtarnas arbetsmiljö. 

– Mats Falås, VA- och 
renhållningschef

Sophämtarnas 
rätt till en god 
arbetsmiljö 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp 

datorer / 
program

Flera kontor 
behöver samma 

data

Skydda 
datorn 

vid åska

Bläckstråle - 
eller laser-

skrivare? VI VET

Kriminalvården ansvarar för verkställigheten av straff i anstalter 
och frivård samt för verksamheten i landets häkten. Vi är 

indelade i sex geografiska regioner, ett huvudkontor och en 
transporttjänst och vi är drygt 9 000 anställda.

Anstalten Färingsö och 
Svartsjö söker  

semestervikarier   

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 vår annons ”Semestervikariat 
region Stockholm” samt information om hur du söker 
tjänsten. Sista ansökningsdag är 13 mars. Har du frå-
gor kring arbetet på anstalten Färingsö och Svartsjö 
kontakta oss på tfn: 08-559 380 05. 



Skå

/kg
TORSKFILÉ
Sjöboden.

Tel. 08-560 240 40

Måndag–Fredag 8–22
Lördag–Söndag 9–21

Erbjudandet gäller tom 27/2 2011. 
Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

/kg

RIMMAD SIDA
 Gudruns.   Ursprung Sverige.      

KOTLETTER
ICA. Storpack. 

/kg
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Vilket ansvar har 
KF för Förbifarten?

När rasande demonstranter 
började plundra Egyptiska 
museet och två mumier och 
andra kulturskatter förstör-
des bildade människomassor 
en levande mur runt museet. 
Nu skyddas skatterna av 
egyptiska soldater.  Så vär-
defullt är kulturarvet för 
egyptierna. Ekerö kommun 
gör precis tvärtom. Här 
offras ett världsarv för upp-
fartsrondeller och breddad 
infart förbi Drottningholm. 
Kommunordföranden Peter 
Carpelan har villkorat bygget 
av Förbifarten. Blir det inte 
uppfartsrondeller och en fyr-
filig väg förbi slottet stoppar 
han bygget av Förbifarten. 
Hur en enda människa 
kan ges en sådan makt i en 
demokrati har inget kunnat 
svara på. Vilket ansvar har 
kommunfullmäktige? De 
har inte haft frågan uppe 
och har därmed inte heller 
getts tillfälle att pröva andra 
lösningar.  Sådana finns. Det 
är dessvärre så att Carpelans 
krav inte löser trafikfrågan 
för denna expanderande 
kommun. 

– Gunnel Bergström

SVAR

Svar från Peter Carpelan 
(M):  Kommunstyrelsen 
har sagt ett villkorat ja till 

Förbifarten. Jag har för-
ståelse för att Gunnel som 
lovöbo är emot Förbifart 
Stockholm. Men jag har inte 
förståelse för hennes mot-
stånd mot en breddning av 
Ekerövägen som ska göra 
ekeröbornas vardag lättare. 

Kommunstyrelsen har 
sedan lång tid tillbaka 
beslutat om ett villkorat       
ja till Förbifart Stockholm. 
Det är mitt uppdrag som 
kommunstyrelsens ord-
förande att driva det beslu-
tet. 

Ekerö kommun har ett 
avtal med Trafikverket om 
en förbättrad framkomlig-
het på väg 261 innebärande 
framförallt en väsentligt 
förbättrad situation för  kol-
lektivtrafiken i rusningstid. 
Ekeröborna tvingas idag 
sitta fast i långa köer – det är 
en ohållbar situation som 
ekeröborna tvingas utstå 
varje dag. 

Ett fjärde körfält innebär 
bland annat att kollektiv-
trafiken blir ett attraktivt 
alternativ till bilen – det   
om något borde glädja 
alla som slår vakt om vårt 
världsarv! 

– Peter Carpelan (M), 
kommunstyrelsens 
ordförande

Är det bara jag som har 
reagerat på artikeln om 
båten vid kaféet?  Den låg 
vid gästbryggan en stor del 
av sommaren och det var 
många som kom och gick 
där. Sedan var den borta ett 
tag och låg vid Lindöbro 
och efter det låg den ett 
tag vid Jungfusund. Den 
kom tillbaka till Tapp-
strömskanalen ett bra tag 
innan isen lade sig. Så nu 
har vi ett nytt sjömärke i 
Ekerö kommun.

På landsidan har vi alla 
bilar som är uppställda 
på parkeringsförbjudna 
gator runt centrum. Ta 

gärna en promenad från 
brandstationen och upp till 
Ekebyhovsskogen.

På Tegelbruksvägen står 
långtradare och trailersläp 
uppställda veckor i sträck,  
många gånger står det även 
bilar efter stoppföbudet 
och skymmer sikten när 
man kommer  ut från par-
keringen vid posten. 

På Gran Canaria brukar 
man parkera i och runt 
gathörn och det går bra 
att göra i Ekerö. Kolla 
korsningen Pråmvägen - 
Tegelbruksvägen.

– Bo E

Som på Gran Canaria

Den alltför tidigt bortgångne 
Cornelis Vreeswijk har för 
oss  svenskar lämnat ett stort 
musikaliskt och textmässigt 
kulturarv. Som ekeröbo är 
jag stolt över att Cornelis 
under några år,  i sin barn-
dom, bodde på Ekerö.

 Torpet i Nibbla som hans 
familj bodde i riskerar nu 
att rivas och därmed för-
svinna som ett av Ekerös 
”moderna” kulturarv. Vi är 
många ekeröbor som tycker 

att ett sådant scenario vore 
mycket tråkigt och ansvars-
löst av vår kommun. Gud 
fader, som i himmelen bor, 
vill säkerligen inte ha det så.

Ekerö kommun går 
inte i ett par trasiga skor. 
En kulturellt ansvarsfull 
kommun ser till att restau-
rera och för framtiden bevara 
Cornelistorpet.

– Johan Norberg 

Medborgare – Cornelistorpet

I tre år har jag tjatat på kom-
munen om skolvägen från 
Skärvik till Träkvista skola. 
Inget händer. Jag är tvungen 
att låta mina barn gå över ett 
helt livsfarligt övergångs-
ställe. Det är helt felplacerat 
och har skymd sikt så man 
ser inte om det står någon 
och väntar. Det är staket 
och en stor stolpe i vägen. 
Det ligger dessutom på väg 
till färjan dit alla kör som 
puckon för att de har bråt-

tom. Det är tyvärr inte ovan-
ligt att folk kör i 70-80 på 
den sträckan fast det är 50. 

Så kommer det ett rödljus 
och fint övergångställe vid 
allén nere vid reningsverket! 
Mitt på en raka med fri sikt 
flera hundra meter åt varje 
håll och också 50 km/h. Jag 
fattar inte? Bor det många 
på kommunen på Gällstaö 
eller?

– Anne Nyberg

Märklig prioritering!

Jag är en flitig pendlare med 
Ekeröfärjan och har nu trött-
nat på att flertalet lastbilar 
gång på gång kommer sent 
till färjan, kör förbi hela kön 
och direkt på färjan.  I morse 
var det 19 minusgrader ute 
och jag var noga med att 
åka tidigt för att hinna med 
färjan. Många tänkte som 
jag, men jag skulle ändå ha 

kommit med färjan om det 
inte vore för att en lastbil 
kom i hög fart och trängde 
sig före.  Lastbilarna har en 
egen fil för att komma på 
färjan, men sen när blev den 
en gräddfil? Det rimliga vore 
att förbjuda de lastbilar som 
inte rättar sig efter reglerna.

– Mvh Fredrik, Skärvik

Varför har lastbilar 
företräde till Ekeröfärjan?



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

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Dräger - Samma fabrikat 
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HYR GOLVSLIP!
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.

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

Öppet: Mån – Fre. 06.30-16.00

ISHOCKEY | Efter segern 
mot Nacka fredagen den 
4 februari står det klart 
att Skå IK:s team 97 är 
seriesegrare i sin grupp och 
klara för att kvala in till 
division 1. 

Efter att ha varit obesegrade 
under hela säsongen kan la-
get nu se fram emot de tre 
kvalmatcherna mot sista la-
get i division 1, som kan re-
sultera i att de får spela i en 
högre division under nästa 
säsong.
Roger Enlund är glad och 
stolt tränare som ser tillbaka 
på en säsong fylld av hårt ar-
bete.
– Laget har jobbat väldigt 
målmedvetet och ambitiöst 
med träningen och dessutom 
blivit väldigt duktiga på att 

planera sin vardag med trä-
ningar, skolarbete och öv-
riga aktiviteter. Vi har också 
jobbat mycket med kost och 
sömn vilket resulterat i att 
vi nästan inte har haft någon 
sjukfrånvaro, säger han om 
en del av nyckeln till fram-
gången.

Han poängterar också vik-
ten av lagarbetet som sträcker 
sig långt utanför spelargrup-
pen.
– Det hade aldrig gått utan de 
fantastiska föräldrarna, för 
att inte tala om assisterande 
tränare och materialförval-
tare.
Resultatet i kvalet tror han 
blir positivt.
– Det är klart jag tror på seger, 
det gör jag alltid, säger han 
med ett skratt..                
                              LO BÄCKLINDER

22  sporten | 

DET HÄNDER  TILL DEN 6 MARS
HANDBOLL | Damer div 4 B: 27/2 kl 16:15 Tappströms bollhall:
Skå IK - HF HUFF
INNEBANDY | Damer div 3 norra: 26/2 kl 11 Tappströmsskolan: 
Ekerö IK -Töjnan IBK  Herrar div 5B: 5/3 kl 11 Tappströmsskolan: 
Mälarö IBK - IBK Sundby  
ISHOCKEY | Herrar div 2 forts: 25/2 kl 19 Allhallen:
Mälarö HF  -  Linden Hockey

Sportnyhet? •
Skicka text till sporten@malaroarnasnyheter.se

FOTBOLL | För sjuttonde 
året bjöds det på non 
stop fotbollsfest dygnet 
runt i hockeymetropolen 
Allhallen, när Skå IK:s egen 
storturnering Färingsö 
TräBollen avgjordes den 4-6 
februari.

Under två intensiva dygn 
bjöds det på 142 matcher av 
30 herrlag, 15 damlag och 20 
ungdomslag födda -96 och 
-97. Nytt för i år var möjlig-
heten att se hela fotbolls-
festen i direktsändning från 
hemmadatorn. 

Den mest övertygande 
bedriften stod Skå IK:s divi-
sion-3-damer för. Full pott 
och nio plusmål i grundse-
rien, förkrossande 5-0 mot 
Älvsjö AIK FF i semin och 2-0 
i finalen mot seriekollegan IK 
Frej. Laget visade stundtals 
upp ett tekniskt och fartfyllt 
spel som nog aldrig tidigare 

beskådats, vilket lovar gott 
inför årets seriespel. 

Mellan matcherna beman-
nade spelarna dessutom ki-
osken och allt möjligt annat 
som en god arrangör blir in-
dragen i.

Skås herrar fick en efter-
längtad revansch när de i fi-
nalen besegrade förra årets 
överman IFK Tumba i sudden 
med 3-2. Så denna gång hade 
hemmalaget marginalerna 
med sig, speciellt i semin där 
straffavslutning mot Skogås 
Trångsunds FF tog Skå till 
final efter 4-3. Drömfinalen 
mellan derbykombattanterna 
Skå och Ekerö stöp redan i 
grundserien där de senare 
förlorade mot Tumba och fick 
oavgjort mot Srbija FF. 

En annan vinnare från 
Mälaröarna var nyblivna di-
vision-6-laget Ekerö BOIS, 
i herrarnas B-klass. I final-
passet krossade de Polonia 

Falcons med 5-0 och kunde 
därmed inkassera sin andra 
Träboll i rad.

Nöjda med dagen trots 
en tredjeplats i sin serie var 
Adelsö IF:s herrar. Med en re-
jäl nytändning i laget plocka-
de de mer poäng än någonsin 
tidigare i turneringen.

I nattpassen som var vikta 
för ungdomslagen lyckades 
Skås 96-tjejer bäst med sitt 
silver.

– Lite unikt för turne-
ringen är det täta samarbetet 
mellan dam- och herrlaget, 
som tillsammans med ledare 
och föräldrar under ledning 
av Erik Dahdouh ser till att 
arrangemanget får idel goda 
vitsord från gästande lag, sä-
ger Finn Dobson, Skå IK:s 
fotbollsstyrelses ordförande.  

                               

                  OVE WESTERBERG 

Storslam för båda

Skås damer krossade Älvsjö AIK FF med 5-0 i Träbollens semifinal.                                          Foto: Ove Westerberg

Skå IKs team 97 seriesegrare

LÄGET!   14 FEBRUARI

HANDBOLL
Herrar div 4 ö

Sparta 13 11 0 2 474 - 336 22 138
Söder 13 8 1 4 337 - 318 17 19
Harrin 12 7 2 3 351 - 316 16 35
V/ AIK 12 5 2 5 328 - 313 12 15
Sanna 13 6 0 7 336 - 324 12 12
Liding 12 6 0 6 296 - 284 12 12
Sorun 12 5 2 5 339 - 332 12 7
Skå IK 12 5 0 7 284 - 307 10 -23
Stubb 13 4 1 8 318 - 399 9 -81
Westis 14 1 2 11 319 - 453 4 -134

INNEBANDY
Damer div 3 norra

Järfälla 13 11 2 0 74-24 35 
AIK  13 10 1 2 87-28 31 
Kungsäng 12 9 1 2 72-26 28 
Bollstanäs 13 7 2 4 50-35 23 
Vallentuna 13 7 1 5 63-47 22 
KTH IF 14 4 1 9 42-75 13 
Töjnan  13 3 1 9 40-77 10 
Västerorts 14 3 1 10 45-84 10 
Ekerö IK 13 0 0 13 19-96 0 

 

INNEBANDY
Herrar div 4 västra

Örby IS 12 9 3 0 99-47 30 
Skå IK 14 9 3 2    106-58 30 
Stockholm  14 9 3 2 82-50 30 
Vällingby 13 8 3 2 76-53 27 
Äng/Sätra 13 5 1 7 65-68 16 
Orm/Skäl 12 3 2 7 68-85 11 
Mid.krans 13 3 1 9 52-78 10 
Sälklubb 12 3   1   8  58-105 10 
Stockh.W 13 0 1 12 40-102 1 
Kallhäll IBK/Utgått   

INNEBANDY
Herrar div 5B

Ulvsunda 13 10 2 1 121-56 32 
Marieb      13 9 2 2 89-50 29 
Ekerö IK   14 9 1 4 119-68 28 
Hässelby  14 9 0 5 104-62 27 
Mälarö      13 9 0 4 84-68 27 
Lokomo    14 8 2 4 99-82 26 
Sundby     14 4 2 8 74-97 14 
Ängby IF   13 3 0 10 68-84 9 
EricKista   13 2 1 10 63-109 7 
Econo        15 0 0 15 57-202 0 

ISHOCKEY
Herrar div 2 forts

Lidingö  12 10 1 1 97:27 (70) 21
Mälarö  12 7 1 4 52:44 (8) 15
Farsta 13 7 0 6 47:37 (10) 14
Linden 11 6 1 4 52:35 (17) 13
Ormsta 11 6 1 4 43:31 (12) 13
MB  12 6 0 6 52:58 (-6) 12
Norrt. 12 3 2 7 31:53 (-22) 8
Solna 12 3 1 8 31:87 (-56) 7
Rimbo 13 1 3 9 22:55 (-33) 5

HANDBOLL
Damer div 4 B
Skå IK 16 15  1  0   528-260 31 268
Årsta 16 14  1  1    453-275 29 178
Bajen 16 12 0 4    343-321 24 22
HUFF 15 10 1  4    368-288 21 80
Spifen 16 10  0 6    415-365 20 50
Sports 16 8  0 8    333-312 16 21
Tellus 16 6  1  9    276-356 13 -80
Älta 16 4  1 11   283-346 9 -63
Ösmo 16 4  1 11    231-401 9 -170
Tyresö 16 3 2 11    247-340 8 -93

Skå IK:s team 97 är klara för kval till division 1.         Foto: Lars-Åke Johansson

        Foto: Lotti Theorell

TräBollsarrangörerna
KORT OM SPORT

BORDTENNIS |  Elias Björn-
sjö Ranefur från Ekerö har 
tillsammans med fyra andra 
bordtennisspelare från Äng-
by SK deltagit i den första 
internationella tävlingen för 
ungdomar i Irak sedan före 
krigen.

Iraq Junior and Cadet 
Open ägde rum i slutet av ja-
nuari. Elias Björnsjö Ranefur 
går i nian i Tappströmssko-
lan. Han började sin bord-
tenniskarriär i Ekerö IK, men 
spelar nu i Ängby SK. 

De var fem spelare och två 
tränare som reste till Irak där 
de tävlade under en vecka. 
De kammade totalt hem 
ett guld, fyra silver och fem 
brons.

I mars bär det av till Sydaf-
rika för nya, internationella 
utmaningar.
                       

MC | Det blev storslam för de 
yngre förarna i seniorklassen 
i Mälarö MCK´s vinter cros-
stävling. 

På pallen 1:a William 
Theorell, 2:a Fredrik Theo-
rell och 3:a Robin Wallerman 
körde i seniorklassen. 

Killarna på pallen är mel-
lan 14 och 17 år. Förutom att 
de kör i samma team är de 
dessutom kusiner.  

20 förare deltog i senior-
klassen.
                        



ŠkodaSuperb Combi Elegance fr. 250.200:-
Gäller manuella växellådor.

KÖP TILL

 

FÖR 5.900:-
Ord. pris 15.000:-

DETTA INGÅR:

• Parkeringssensor bak

• Metallic

• ACC

• Kurvdimljus

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

SÖDERTÄLJE: 

FORSKARGATAN 15. 

TEL: 08-553 779 25. 

VARD 9–18, LÖR 11–15

SÄTRA: 

MURMÄSTARVÄGEN 37. 

TEL: 08-503 339 01. 

VARD 9–18, LÖR–SÖN 11–15

TÄBY: 

ENHAGSVÄGEN 1. 

TEL: 08-503 339 27. 

VARD 9–18, LÖR 11–16

BROMMA: 

ULVSUNDAVÄGEN 118-132. 

TEL: 08-503 339 33. 

VARD 9–18, LÖR–SÖN 11–15

Aluminium-look

Fram, bak, på sidan &  

på backspeglar utan 

extra kostnad.

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”

Kampanjerbjudande!
Nu har vi fina erbjudanden på våra paket till utvalda 

bilar! Välkommen in på en provtur.

ŠkodaOctavia Ambiente fr. 161.500:-
Gäller motorerna 1,6 MPI, TSI 1,8 och TDI 2,0 även 4x4.

ŠkodaYeti Experience 1,8 TSI fr. 253.800:-
Gäller färgerna Matobrun och Black Magic.

SPARA
12.000:-

SPARA
9.100:-

SPARA
10.800:-

SPARA
10.400:-

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 erbjudan-
den. Erbjudandena gäller manuella växellådor.

Škoda Stockholm
www.skodastockholm.se

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE

MITSUBISHI L200 EDITION 30 PRIS 279.900 kr exkl moms

MITSUBISHI L200
EDITION 30 

• 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 ut-
rymme. Var ute i god tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.

SÄLJES

70-tals vitrinskåp med glas 
och spröjs på överskåp ma-
surbjörk på lådor och dörrar.
500:-, Tel: 560 449 12.

3/4 lång mockarock herr st 
46 knappt anv. brun som ny
700:-. Tel. 560 449 12.

Yamaha Yz250 3xk -91, med 
öhlindämpare bak, org. 
dämpare, xtr bakfälj och 
div. delar, dubbdäck ingår. 
säljes pga tidsbrist, 10000:- 
mail till hans.jonson@telia.
com

Suzuki 80CC -85, 5000:- 
säljes pga tidsbrist. mail till 
hans.jonson@telia.com

4-hjuling 
barn som 
vi vuxit ur. 
4000:- mail 
till hans.
jonson@telia.com

Yamaha PW 50, som vi vuxit 
ur. 4000:- mail till 
hans.jonson@telia.com

Honda ”Kult” nylackad och 
ny sits. 1500:- mail till 
hans.jonson@telia.com

Schäfervalpar utan stam-
tavla. Leveransklara. 6000 
kr. 3 st tikar och 5 st hanar. 
Finns både långhåriga 
och korthåriga. Mycket 
sociala, vana vid barn, katt 
och andra hundar. Isabelle 
070-308 14 40.

Postlåda 1 m hög, 34 cm 
br, 24 cm djup med fäste, 
låsbar 350:-. Domkraft 2 ton 
+ 2 pallbockar. 400:-. Som-
marmöbler 1 bord, 2 stolar 
350:-. 0708-50 85 64.

ÖNSKAS  HYRA

Mindre stuga eller hus öns-
kas hyra under sommaren. 
Gärna centrala Ekerö men 
längre ut går också bra. Jag 
är en man 50+ och önskar 
hyra stugan med min mor 
och katt. Kontakta Håkan: 
0736-39 89 75.

Familj önskar hyra ett hus 
på Ekerö. Vi är en sköts. fam 
som önskar hyra hus alt fri-
tidsh på Ekerö. Fr skolstart 
tom nov i väntan på att vårt 
hus ska bli färdigbyggt. Vi 
är 2 vuxna och 3 barn. Ring 
070-761 78 69 alt e-post: 
lotta.mannerstrale@ki.se.

SÖKES

Fodervärd sökes. Vi söker 
ett seriöst och kärleksfullt 
hem till vår podencotik. Hon 
är en trevlig och aktiv tik på 
3,5 år och svensk champion. 
Vid intresse: elfnas@live.se 
eller 0768-80 37 03.

BORTSKÄNKES

Fungerande elspis med 4 
plattor och ugn, 380 V bort-
skänkes för avhämtning.
Mobil 0709-39 66 80.

28 ” TV Thomson (06). 
0708-50 85 64.
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Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

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

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

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö 
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2011

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

Tidningen ansvarar ej för icke be-
ställt material samt för fel i annon-
ser 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 

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

www.klockarebolaget.se Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Vår älskade

Märta Palmqvist
f. Lindberg

*  1 maj 1915

har stilla lämnat oss
Ekerö 9 februari 2011 

KJELL och GUN
MARGARETHA

MONICA
HANS och MARGARETA

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Tack för Din alltid så
hjälpsamma hand
Så snar till hjälp
så ofta den hann

Tack för de tjänande
stegen Du gick

Tack för all ömhet
vi såg i Din blick

Du hade ett hjärta
så innerligt gott
Vi tacka Dig vill
för allt vad vi fått
Tack och farväl

från oss Dina kära
Vi vet att vi stod

Ditt hjärta så nära
________________________  

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen den 4 

mars 2011 kl.14.00 i Ekerö 
kyrka. Därefter inbjudes till 
minnesstund i Hembygds-

gården.
Valfri klädsel.

 nyheter
MÄLARÖARNAS

DÖDA

• Leila Marjatta Wester, 
Ekerö, avled den 27 januari i 
en ålder av 63 år.

• Bertil Gösta Tage Sand-
ström, Ekerö, avled den 2 
februari i en ålder av 84 år.

• Gerd Elisabeth Nilsson, 
Ekerö, avled den 5 februari i 
en ålder av 70 år.

•Märta Linnéa Ingeborg 
Palmqvist, Ekerö, avled den 
9 februari i en ålder av 95 år.

malaro.com

Ekerö Städ &
Entreprenad

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

MN på nätet 
redan på 

torsdagar

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

www.mkc-tech.se   072-25 38 006  info@mkc-tech.se

• 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 dödsannon-
ser, begär prislista.

• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se 

• Eller till  
MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Jonny Hägg 
och Sarah 
Andreasson, 
Svartsjö 
fick en son 
Tim den 
25 januari 
2011. Med 
på bilden är 
storasyster 
Maja.

Vår fina 
Jonathan 
Graf fyller
6 år den 26 
februari. 
Grattis-
kramar 
från 
mormor 
och morfar. 

 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag har en 
mac!

Ring inte...

Till minne av

Min bror

Lars   1952-2010

Min syster

Anna   1940-2010

Karin med familj

Först i Sverige! Estetisk akupunktur 
och öronakupunktur 

  Sömnproblem, stressad, utbränd? 
  Du får effektiv avspänning, vitalisering  

   och föryngring!

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

Demonstration + Prova-På  
    8 och 15 mars  

1800-2000  

www.heladu.dinstudio.se

   Högteknologisk 
  Healing 

Skador – långvarig smärta som vägrar 
ge med sig? Se med egna ögon att du kan 

  få omedelbar läkning med kvantfysisk Amega
  healingstav. Se demos på:

Vill du bli 

MODELL FÖR EN KVÄLL? 
   

Den 14:e april klockan 19:00 ordnar Unicorn Design en 
modevisning på Restaurang Jungfrusund. Vi visar kläder 
för alla kvinnor, men främst för dig som drar från stl 40 
och uppåt. Nu söker vi några glada amatörmodeller, 
kvinnor och tjejer från 18 till 80 år, både fylliga och 
smalare, som vill hjälpa oss att visa våra vackra kläder. 
Låter det kul? Kontakta oss på telefon 070 873 27 29 eller 
info@unicorndesign.se. Se också www.unicornclothing.se. 

Vi passar 
barnen!

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 före-
trädesrätt 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 uppgå-
ende till mellan 30.000-40.000 kr. För ”barn” avses främjandet av vård och uppfost-
ran samt undervisning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 års ålder.

Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den som är behövande bifogar slutskat-
tesedel 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

Mälarökyrkan

Mälarö torg 12, Ekerö

Söndag 27 febr kl 11 
Gudstjänst
Var är din broder? 
Predikan: 
Lena Thoms
Musik: 
Pernilla Thörewik

Söndag 6 mars kl 11
Gudstjänst
Vad är ditt namn? 
Predikan: 
Samuel Klintefelt
Musik: 
Oscar Briland

Min älskade Son

Thomas Eriksson
* 23 juli 1951

† 9 februari 2011

MAMMA
Släkt och vänner 

Det brister en sträng
härnere 

när någon går hem 
    till Gud 

Begravningen äger rum
i Ekebyhovskyrkan

fredagen den 18 mars 
kl 14.00. Därefter

inbjudes till minnestund.



Wrangelska salen   i Ekebyhovs träslott, med ursprung från sent 1600-
tal, genomgår för närvarande en rejäl restaurering i kommunens regi. 
Bland mycket annat byts varmvattenrören till elementen ut. Så konfe-
renser, bröllopsfester och helgunderhållning får söka andra slottsrum 
tills det hela förhoppningsvis är färdigrenoverat i slutet av mars.  

 Foto: Ove Westerberg  

Ekorrhjulet  I slutet av januari berättade ekeröbon och journalisten 
Thomas Lerner på biblioteket i Ekerö centrum om sina intervjuer med 
personer som gjort annorlunda val i livet. Dessa intervjuer har utgjort 
underlag till hans nya bok Ekorrhjulet. 

 
Foto: Åsa Sjöberg

Skymningskonsert  I skymningstimmen den 13 februari fylldes Ekerö 
kyrka av stämningsfylld musik av Bach, Mozart och Lucinetti. Kerstin 
Baldwin och Karin Krigsman spelade fyrhändigt, på orgel samt orgel 
och cembalo för kyrkobesökarna. 

 
Foto: Hans Bärlin

Mälaröarnas företagarförening  höll årsmötesförhandling på Sånga 
Säby konferensgård den 9 februari. På bilden syns nya styrelsen fr v: 
Stefan Poulsen, ny ledamot, Irene Holmquist, ny ledamot, Mats Gotälv, 
omvald ordförande, Fredrik Rindås och Eva Röing.  

 
Foto: Tommy Guenzel

IT-pedagogik  En heldag med IT-pedagogen Ronny Andersson fick 
ett tjugotal av kommunens skolbibliotekarier och lärare uppleva den 8 
februari.  Förutom att fördjupa sina kunskaper om informationssökning 
på internet fick deltagarna även en drillning i källkritik bland annat.
                 

Foto: Cecilia Bengtsson

Barnens eget bibliotek i Stenhamra har blivit favoritstället för alltfler 
av Mälaröarnas yngsta medborgare, speciellt på söndagarna. Förutom 
de stående inslagen bokläsning, lek, fika, film och pyssel blir det ofta 
underhållning. Den 6 februari höjde Inga Rising stämningen med en 
spännande och musikalisk berättelse om Blixt Grodons kärleksbekym-
mer.                     Foto: Ove Westerberg
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EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

        Rullstolstaxi
08-560 315 00

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

Utställningen öppen 12/2 – 24/2
mån., tis., tors. 10 – 18

ons., fre. 10 – 16   lör. – sön.  12 - 16

Utställning På Galleraget

Alvikstorpet, Ekstigen 1 Bromma

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att 

prata datorer 
med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!



Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med flera års erfarenhet

Vårt arbete

-kundens

trygghet

F-skatt innehas               För referenser, gå in på: 

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

Utnyttja rotavdraget och få
tillbaka upp till 100 000 kronor!

Nu kan Ni även göra 
förbeställningar via nätet!
Gå in på vår hemsida www.ekerotaxi.se

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

Skärmgardiner   Lamellgardiner   Gardintyger  
Gardinstänger och skenor   Lampskärmar   Garn   mm 

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Körkort till 
sommaren?
Sätt igång NU och spara 1380 kronor!
Om du satsar på att ha ditt körkort till sommaren är 
det hög tid att komma igång med övningskörningen 
nu. I vårt startpaket inkluderas 20 st körlektioner 
á 40 minuter, obegränsad tillgång till teorikurser och 
datatester under 6 månader samt allt teorimaterial 
du någonsin behöver för att klara teoriprovet. 
Ordinarie pris är 10 830 kr men du betalar endast 
9450 kr – alltså sparar du 1380 kr. Varmt välkommen 
att ringa oss på 560 302 01 alternativt surfa in på 
www.ekerotrafikskola.se för vidare information. 

    
Salong 

hud, kropp 
& massage

 Ansikts- och kroppsbehandlingar  

Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

   Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

Tel 070-200 31 97  
www.salonghudkroppmassage.se  
Välkomna! Stina och Hans

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

Från 24.500:- Till 149.500:-
TESTADE-GARANTI-AVBET

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

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

1 FEBRUARI | På en ungdomsfest i Fä-
rentuna sker ett narkotikabrott.

Ekerö blir utsatt för ett 

Drottningholm blir en mobilte-
-

brott.

2 FEBRUARI | 
Fantholmen.

3 FEBRUARI | I Ekebyhovsområdet 
sker ett inbrott i ett garage.

Väsby.
-

Färingsö.
Väsby.

Träkvista blir en rattfyllerist omhän-

4 FEBRUARI | Polisen får in en anmälan 
Ekerö 

centrum under i stort sett hela helgen.
Skå sker en trafikolycka.

Kungshatt
fritidshus.

5 FEBRUARI | 
Drottningholm.

Skå

6 FEBRUARI | 
Kungshatt -
brott i huset.

7 FEBRUARI | 

Ekerö -

brännbart material i en brödrost.
Ekerö cen-

trum
-

dit och kontrollerar så snart de är färdiga 
med automatlarmet. 

i Ekebyhov.
Asknäs sker en dieselstöld.

Jungfrusund. Den 
gröna lasern är mycket skadlig för synen.

8 FEBRUARI | 
Fären-

tuna
Stenhamra blir registreringsskyltar 

stulna från en bil.

9 FEBRUARI | 
Ekerö -

Ekerö.
Drottningholm sker en smit-

ningsolycka.

i Svartsjö
dike.

10 FEBRUARI | 
Ekerö.

Drottningholm omhändertas en 
drograttfyllerist utan körkort.

11 FEBRUARI | På Ekerö sanerar brand-

Stenhamra. 
Ingen misstanke om brott finns.

Ekebyhov sker tre garageinbrott un-
der natten. 

12 FEBRUARI | 
Ekerö
intill murstocken.

13 FEBRUARI | 
i Stenhamra.

Adelsö blir en mobiltelefon stulen 
under en fest.

26  larmet går | 

Flera bilbränder och rattfyllon

FRÅGA POLISEN 

Fråga: Jag läser till min förfäran under “Larmet går” att 
det fortfarande sker bilinbrott på parkeringarna kring 
Drottningholm, av vad som tycks vara organiserade tjuvar 
som systematiskt tömmer bilar så snart ägarna lämnat dem. 
Varför gör inte polisen något? Det borde inte vara svårt att 
spana på parkeringarna och få tag i förövarna.

BILÄGARE

Svar: Vi har under hösten med början i augusti noterat 
att det förekommer inbrott i bilarna företrädesvis vid 
Drottningholm. Dessa inbrott sker oftast i de bilar som har 
parkerat där en kortare tid. Det är vanligt att folk rastar hun-
darna eller går på en promenad. Vi har under hösten arbetat 

civilt och även i uniform på denna plats för att kunna beivra 
dessa brott. Vi har dock inte lyckats gripa någon tjuv på bar 
gärning, men vi kunde se en minskning av inbrotten under 
höstens senare del. 

Det är svårt för oss att förebygga detta brott då det sker 
vid olika tider och olika dagar. Detta gör att det är svårt att 
göra en riktad insats på platsen. Vi kommer dock att arbeta 
civilt mot problemet under året samt att vi uppmanar all-
mänheten att inte lämna någon värdesak i bilen vid parkering 
i området. Det hjälper inte att gömma sakerna i bilen då 
tjuvarna ser när man gör detta.
                                      TOMMY STIERNERLANTZ, närpolischef

Har du en fråga med lokal anknytning som du vill ställa till 
polisen? Skicka den till fraga@malaroarnasnyheter.se

på G
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Qigong
Min QiGong är en väster-
ländskt anpassad qigong. 
Ingen kostnad eller föran-
mälan. 25 februari kl 10-11, 
Stockbygården, Klyvaresti-
gen 1, Stenhamra. Arr: Ekerö 
kommun/Öppna verksam-
heterna.

Skridskodag
För hela familjen. Kl 12-13: 
hjälp med säkerhetsutrust-

ning för skridskoåkning. 
Tag med ryggsäck, livlina 
och isdubbar. Kl 12: besök 
av en av Sjöräddningens 
svävare. Kl 14: besök av 
brandkåren som visar rädd-
ning ur en isvak. Kl 13-14: 
Plurrövning – hur det ska 
gå till när man tar sig upp ur 
en vak. Möjlighet  att själv 
prova på. Ombyte kan ske 
i uppvärmd lokal. Grillkorv, 
kaffe, choklad. 26 februari kl 
12-15, Älvnäsviken, Tranhol-
men. Arr Friluftsfrämjandet 
Mälaröarna.

Ekebyhovs slott
Under januari till och med 
mars pågår renovering av 
Wrangelska salen, därför är 
det ingen programverksam-
het under den perioden. 
Kaféverksamheten är dock 
igång. Kaféansvariga 26 
februari: Ekerö Square-
dancers. Kaféansvariga 27 
februari samt 5 och 6 mars: 
Ekebyhovs slotts intresse-
förening, Ekebyhovs slott. 

Ekerö bio
27 februari kl 15: Mamma 
Mu och kråkan, barntil-

låten. Kl 19: Svinalängorna, 
fr 15 år. 6 mars kl 15: Fyra 
år till, barntillåten. Kl 19: 
Till det som är vackert, fr 11 
år. Ekerö bio, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Gudar, hjältar och småfolk 
Skådespelaren Jerker Fahl-
ström berättar om viking-
tidens gudar och hjältar. 1 
mars kl 19, biblioteket, Ekerö
C.

Evenemangstips:
red@

malaroarnasnyheter.se



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Personskador   
Asylrätt 
Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Allt inom städ
www.mälaröstäd.com
info@malarostad.eu

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se
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ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Tel. 560 244 38 
www.micklack.se

Snabb reparation 
av mindre 
lackskador 
på bilar!

LACKERING

RÖRARBETEN

KONTORSMATERIAL M.M

FÖNSTER

PLÅTSLAGERIFÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

ASEANNA
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Tel   08-560 355 35 Fax  08-560 355 95

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

560 242 76, 0707-94 89 54 
erland.klingberg@glocalnet.net

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

Kakel och klinker
Badrumsrenoveringar
Golvläggning – trä, plast, linoleum, textil
Utnyttja ROT-avdraget

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

Månd-Fred 06-24
Lörd, Sönd , Helgdag 08-24

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRANDSKYDD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

VÄRMEPUMPAR
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

Trädgårds-/Fastighetsskötsel
Borttagning av sly mm
Staketförsäljning & montering
Övrigt efter era önskemål

560 47 111
070 - 683 80 74
www.fsons.se

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Roger Sjögren 070-717 79 49

08-560 354 08

Nu på Ekerö!

F’SONS
ALLSERVICE AB

 070-747 20 03   070-799 64 21070-747 20 03   070-799 64 21

 Gräv- & schaktarbeten
 Grov- & finplanering 

    av tomter
 Grundisolering /

    dränering
 Sten- & plattsättning
 Avloppsarbeten

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VATTENRENING

Vattenrening

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 1 875 000 kr/bud. TOMT 1 900 kvm Lummig tomt gränsande mot hagar!. Sättra Gård, Borgen.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 08-56410943.

ADELSÖ SÄTTRA 4 rok, 120 kvm + 30 kvm

Lantlig charm från 1920 Ett stenkast till bad & båtbrygga Nära till stall Helkaklat badrum 2010
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PRIS 2 475 000 kr/bud. AVGIFT 4 795 kr/månad inkl värme, vatten, parkeringsplats, förråd mm Vallviksvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 08-56410943.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 110 kvm

Etagelägenhet Högst upp i huset Villakänsla Öppen spis
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PRIS 3 200 000 kr/bud. TOMT 281 kvm . Stengränd 10. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ SANDUDDEN 4 rok, ca 106 kvm

Välplanerat kedjehus i barnvänligt område 3 sovrum
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PRIS 1 395 000 kr/bud. AVGIFT 6 530 kr/månad. Tunnlandsvägen 60.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BRUNNA 4 rok, 122 kvm

Nyrenoverat kök Mycket bra skick Barnvänligt område
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PRIS 2 125 000 kr/bud. TOMT 169 kvm . Lupingränd 6e. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, ca 108 kvm

Allt i 1-plan Altan m eftermiddags/kvällssol Kök m kamin
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Nöjda 
medarbetare 

gör bra affärer.

Läs mer om ”Sveriges bästa 

arbetsgivare” på svenskfast.se

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