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UPPLEVELSEUTSTÄLLNING 
Invigningen av upplevelseutställningen ”Det var en gång... en vikingatid” i  Galleri Utkiken den 26 februari var 
det stora startskottet till vårens vikingafokus.              Foto: Ove Westerberg       
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Skräckfyllt 
färjetillbud
Britta Agardh fick en ordentlig skräckupple-
velse när Slagstafärjan lade ut från kajen precis 
när hon skulle köra ombord. | 4

SATSNING PÅ ADELSÖ
Besöksnäringen på världsarvsområdet Hovgården 
ska utvecklas. Näringsidkare på Adelsö bjuds in att 
delta i ett fortsatt lokalt utvecklingsarbete.| 6

”Visst utlovades att en väg, enbart för bus-
sar, gående och cyklister, skulle byggas för 
att binda samman Sandudden med Has-
selbacken, Ekerö kyrka och Ekerö sommar-
stad? Nu är Sandudden nästan färdigbyggt 
men ingen sådan väg syns till. Buss 309 
måste fortfarande köra ”serpentinbacken” 
tillbaka för att sedan åka ner igen Ekerö 
kyrkväg.”| 24 tyck

KOMMUNENS BOSTÄDER SÄLJS
Kommunen säljer 50 hyresrätter till Ekerö bostäder. 
De kommunägda bostadsrätterna, som idag hyrs ut 
som hyresrätter, kan komma att säljas på bostads-
marknaden den dag de blir lediga. | 10

POSITIVA TILL FÖRBIFARTEN
Två nya undersökningar visar att majoriteten av mä-
laröborna är positiva till Förbifart Stockholm och att 
Ekerö är en trygg kommun att bo i. | 14

UPPHANDLING AVBRYTS
Vid kommunfullmäktiges sammanträde togs beslut 
om att avbryta den pågående upphandlingen av 
badhuset. | 10

MUSIK MITT I MYLLAN
Sångerskan och musikern Sara Wilson har aldrig 
tidigare skapat så mycket musik som hon gjort sedan 
hon bosatte sig på Adelsö. | 16

’’

Lyssna på vår radioreklam på erb.se

Bilda AB – tre månaders 
bokföring på köpet! 



2 för 1 + Solskydd! 
   

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

0808 560 313 10  Ekke ö cent um 
MåMMå e 0 00 8 30 ö 0 00 5 00

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-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

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!

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.

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

Just nu ingår en hotell-
övernattning för två 
personer vid köp av minst 
30 kvm 14mm Tarkett 
Salsa eller Epoque trägolv 
med 2-lock. 

Välkommen in!

Lägg in ett 
nytt trägolv 
– få en lyxig 
övernattning.

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
12-13 mars: Anita Ullerstam 
– målningar och textil. 19-20 
mars: Konstnärer från Mo-
sebacke ateljéhus ställer ut. 
Kl 12-16, galleriet, Ekebyhovs 
slott. 

Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det 
var en gång... en vikingatid”. 
Årets upplevelseutställning 
tar utgångspunkt i världs-
arvet Birka och Hovgården. 
Kom och sätt på en vikinga-
dräkt, kliv in i långhuset och 
träffa Ask och Embla eller 
kliv ombord på vikinga-
skeppet som ligger förtöjt 
i Utkiken. För hela familjen. 
Galleri Utkiken, kulturhuset, 
Ekerö C. Arr: Ekerö kultur i 
samarbete med Riksantik-
varieämbetet.

Hantverksstallet
”Gäst i verkligheten”. Med-
lemsutställning, blandade 
tekniker. 10 mars-3 april, 
To-sö kl 11-17, fr.o.m. 1 april 
ti-sö. Hantverksstallet, Jung-
frusunds marina.

Konstvinden
Konstnärerna Charlotta 
Lindvall, Lotta Johnzon, 
Lilian Ohlson, Anna Eriks-
son visar oljemålningar, 
akryl och akvareller. Helen 
Karlsson – gipsdesign och 
måleri. Silversmide av Lotta 
Johnzon. Miniutställning 
med Anna Lettse, fotograf.  

Lördagar kl 11-15, Jungfru-
sundsvägen 2, Träkvista 
torg.

Utställning
”Ändra dina tankar, ändra 
din värld” – vernissage och 
fotoutställning av Teten 
Bennetter. 20 mars-14 april, 
galleri Granit, Barnens eget 
bibliotek i Stenhamra.

Utställning
Hanna Skarelius visar tavlor 
med fritt broderi. T.o.m. 
mars månad, må-to kl 8-17, 
Profydent, Ekebyhovsvägen 
1. 

EVENEMANG

Skridskobana
Skridskobanan vid Tran-
holmen hålls öppen under 
vintern så länge förhållan-
dena tillåter. Tranholmen, 
Älvnäsviken.

Gymnastik
Gruppträning med sit-
tande och stående rörel-
ser, anpassade efter egen 
förmåga. Ingen föranmälan 
eller kostnad. 8 och 15 mars 
kl 10-11, Stockbygården, 
Klyvarestigen 1, Stenhamra. 
Arr: Ekerö kommun/Öppna 
verksamheterna.

Valar
Thomas Lyrholm, forskare 
vid Riksmuseet och medlem 
i MNF:s styrelse, har under 
flera år studerat genetiken 
hos valarna.  Han berät-

tar om sin forskning och 
visar bilder. 9 mars kl 19, 
Sjöscoutlokalen mitt emot 
MASK-backen. Arr: Mälar-
öarnas naturskyddsfören-
ing.

Porslinsmålning
Måla porslin (fat, koppar, 
vaser, tomtar och annat) i en 
kamratcirkel. Ingen kostnad 
förutom materialet som kan 
köpas/beställas på Stock-
bygården. 9 och 16 mars 
kl 9-12, Stockbygården, 
Klyvarestigen 1, Stenhamra. 
Arr: Ekerö kommun/Öppna 
verksamheter. 

Film
” Still walking”, regi: Kore-
Eda, Japan 2008. Medlems-
kort i Filmstudion berätti-
gar till inträde till höstens 
samtliga filmer. Enstaka 
biljetter får ej säljas. 10 mars 
kl 19.30, Erskinesalen, Ekerö 
C.

Qigong
Min QiGong, en väster-
ländskt anpassad qigong. 
Ingen kostnad eller för-
anmälan. 11 och 18 mars 
kl 10-11, Stockbygården, 
Klyvarestigen 1, Stenhamra. 
Arr: Ekerö kommun/Öppna 
verksamheterna.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Acceptpris 3 995 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 136 kvm, biyta 133 kvm
Tomt 1 020 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1973

Adress: Borstvetevägen 13
Visas sön 13/3 11.00-12.00
och mån 14/3 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 1 950 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 68 kvm, biyta 68 kvm
Tomt 812 kvm Trädgårdstomt

Adress: Karlshemsvägen 4, Byggt 1957
Visas sön 6/3 12.30-13.30
och mån 7/3 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2062 till 72456 för beskrivning

Charmigt mindre parhus med härlig trädgård. Renoverat kök och två bra sovrum samt vardagsrum på
övre plan. Helrenoverat källarplan med duschrum, tvättstuga med groventré, sovrum och förråd.
Möjlighet finns att bygga carport och uterum. Endast ca 3 km från Ekerö C! Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-2062.

B Färingsö Skå

Utgångspris 1 045 000:-
Tomt 2 061 kvm Naturtomt
Adress: Ettans Väg 44
Sms:a: FB 1071-2454 till 72456
för beskrivning

Mysig tomt med lantlig omgiv-
ning. Här kan du skapa ditt
drömboende och få hög livs-
kvalité. Nära affär, skola och
buss. På väg till tomten finns
ängar och hästhagar att vila
ögonen på. Förhandsbesked på
bygglov! Tomten hittar du med
ca 30 min bilfärd från Brom-
maplan. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2454.

B Färingsö Kungsberga

Fast pris Från 4 895 000:-
6-7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 170-182 kvm
Tomt ca 1000 kvm
Byggt 2011
Adress: Fantans Väg 9-18
Visas sön 13/3 14.00-14.45
Sms:a: FB 1071-2646 till 72456
för beskrivning

På härlig sydsluttning erbjuder
C4 Hus 12 st ljusa moderna
villor på tomter med äganderätt.
Tomterna ligger i den fantas-
tiska sydvästsluttningen. Här
finner du ståtliga hus med utsikt
över Mälarlandskapet och en
specialanlagd vik, nära bad och
båtklubbar. 6 st kvar - Först till
kvarn!Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2646.

BEkerö Västra Sandudden

Utgångspris 2 450 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 120 kvm
Tomt 2 291 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1988, ombyggt 2003
Adress: Lundaberget 3
Visas sön 13/3 13.00-14.00
Sms:a: FB 1071-2473 till 72456
för beskrivning

Trivsam villafastighet med lugnt
och trivsamt läge. Härlig plan-
lösning med halvetage och spi-
raltrappa ner till det stora
vardagsrummet. Renoverat kök
med den där härliga lantkök-
skänslan. Två renoverade
badrum. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2473.

B Färingsö Kungsberga

Utgångspris 725 000:-
Boyta 75,6 kvm
Avgift 5.134:-/mån
Adress: Söderbacksvägen 13
Visas sön 13/3 14.00-15.00
Sms:a: FB 1071-2521 till 72456
för beskrivning

Ljust, trivsamt bostadsrättsrad-
hus i ett plan, mycket originellt
och smakfullt renoverat. Trevligt
vardagsrum med dubbla altan-
dörrar ut till insynsskyddad
altan som löper längs med
fasad i soligt söderläge. 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
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JUNGFRUSUND | När 
Britta Agardh skulle åka till 
jobbet den 11 februari med 
Slagstafärjan, som hon 
gör flera gånger i veckan, 
fick hon vara med om en 
skräckupplevelse utöver 
det vanliga. Helt plötsligt 
lade färjan ut innan hon 
hunnit köra ombord.

– Bommarna var uppfällda, 
det var grönt ljus och en 
kontrollant vinkade till mig 
att jag skulle åka på. När jag 
hade cirka fem meter kvar 
till kajkanten så åkte färjan 
ut från kajen, och jag kände 
att jag inte kunde får stopp 
på bilen. Jag gled mot kan-

ten och lyckades stanna bi-
len cirka sju centimeter från 
kanten. Jag har aldrig varit så 
rädd tidigare, berättar Britta 
Agardh.

Flera personer såg vad som 
hänt och blev skärrade.

– En man kom springande 
och såg chockad ut. Han sa till 
mig att försöka att backa un-
dan bilen då jag hade ett par 
centimeter kvar till kanten. 
Hela jag skakade och jag vet 
fortfarande inte hur jag lycka-
des backa bilen från kanten.

Så snart personalen på 
färjan konstaterat vad som 
hänt vände färjan om och 
återvände till kajen där Britta 
Agardh fick köra ombord. De 

tog dock en bra stund innan 
hon vågade.

Ted Thulin, ansvarig för 
Ekeröleden på Färjerederiet, 
förklarar hur situationen 
kunde uppstå.

– Vi hade redan fällt 
bommen för avgång och 
vänt ena propelleraggrega-
tet vilket gjorde att trycket 
mot kajen inte var lika 
starkt, men när det kom två 
sena bilar öppnade vi bom-
men för att släppa ombord 
dem. De extrema väder-
förhållandena som rådde 
den dagen hade dessutom 
gjort att klaffarna som hål-
ler färjan fast mot kajen dri-
vit igen med snö och is och 

inte kunde hålla färjan kvar, 
säger han.

Klaffarna rensas manuellt 
från beläggningar, men i det 
kraftiga snöovädret räckte 
inte detta till.

Enligt Färjerederiet ska 
inte händelsen kunna uppre-
pas igen sedan de nu ändrat 
sina rutiner.

– Vi har bestämt att så 
snart vi har hunnit vända ett 
av aggregaten så kommer vi 
inte att öppna bommen igen. 
Vi har haft för vana att ta om-
bord dem som kommer sent 
tidigare, men det kommer vi 
att bli mycket restriktivare 
med framöver, säger han. 

Han svarar även på frågan 

om varför lastbilar har före-
träde på färjan, som en del 
trafikanter har uppfattat det 
och bland annat debatterat på 
insändarsidan i förra numm-
ret av Mälaröarnas nyheter.

– Det stämmer absolut 
inte, det är snarare tvärt om 
i så fall. Vissa lastbilar kan 
ibland få stå över både en 
och två turer om de har otur. 
Vi fyller färjan i en speciell 
lastordning och låter person-
bilarna stå i ytterfilerna och 
lastbilarna får stå i mittfilen 
eftersom de är för tunga för 
att stå ytterst, förklarar han.

LO BÄCKLINDER

Allvarligt tillbud vid Slagstafärjan
Den 1 januari upphörde 
Ekerö energi att existera och 
hela verksamheten övergick 
till Fortum som ett resultat 
av det fusionsarbete som 
pågått under lång tid.

LÄGET

... med samman-
slagningen av Ekerö 
energi och Fortum Joni 
Brunnsberg, projektleda-
re Fortum distribution?

– Integrationsprojektet har 
gått enligt planerna och ska 
stängas i slutet av februari.

Vad har hänt med persona-
len som arbetade på Ekerö 
energi? 

– Montörerna övergick till 
Eltel Networks redan den 1 
maj 2010. Den övriga perso-
nal som accepterade Fortums 
erbjudande om anställning 
blev också anställda då. 

Finns det fortfarande möj-
lighet till att justera felak-
tiga räkningar eller tariffer 
från tiden som kund hos 
Ekerö energi?  

– Det fanns några felak-
tiga tariffer, men Fortum har 
redan korrigerat dessa. Det 
finns även framgent möjlig-
het att höra av sig till Fortum 
för att justera eventuella fel-
aktigheter.

LO BÄCKLINDER

Ekerö energi 
är Fortum

SKÅ | För att få folk att 
motionera mer har Skå IK 
utmanat Ekerö kommun på 
en halvårslång stegtävling. 
Den 1 mars tas de inledan-
de stegen.

Som ett led i Skå IK:s spe-
cialsatsning på motion un-
der 2011 utmanade de Ekerö 
kommuns anställda att under 
ett halvår försöka samla ihop 
flest antal steg.

– Det viktigaste målet är 
att få folk att röra på sig och 
tävlingen är ett sätt att göra 
det lite roligare och ge in-

spiration. Vi tycker att det 
är jätteroligt att kommunen 
har antagit den här utma-
ningen, berättar Eva Lilje-
ros, Skå IK.

Till sitt förfogande har Skå 
100 platser och kommu-
nen lika många. Varje del-
tagare får efter att ha betalat 
in anmälningsavgiften en 
stegräknare och möjlighet 
att registrera sina steg på en 
gemensam webbsida där 
alla deltagare sedan kan följa 
kampen.

– Vi kommer att ha ge-

mensamma promenader från 
Drottningholm till Ekerö 
centrum både den 8 maj och 
den 21 augusti. Sedan blir det 
en avslutande prisutdelning 
i september, säger Eva Lilje-
ros.

Förutom stegtävlingen 
planerar Skå IK att under året 
dra igång ett antal andra mo-
tionssatsningar. Bland annat 
planeras uthomhusjympa på 
Svanängens IP under som-
maren.

LO BÄCKLINDER

BJÖRKÖ | Vattenkvaliteten 
vid Ångholmen på 
Björkö uppfyller inte 
Livsmedelsverkets 
kvalitetskrav och miljö-
nämnden ålägger därför 
Riksantikvarieämbetet att 
utreda varför.

– Vi försöker få klarhet i vad det 
beror på och räknar med att få 
det klart till sommaren. Just 
nu är det ingen som dricker det 
vattnet eftersom restaurangen 
är stängd och de boende på 
Björkö har egen vattenförsörj-
ning, förklarar Lars Brandt, 

fastighetsförvaltare på Riksan-
tikvarieämbetet.

Vattnet som kommer från 
Stockholms vattens led-
ningar bedöms fortfarande 
som ”tjänligt”, men det vi-
sar olika mätvärden vid olika 
tappningsställen.

– Det kan bero på att vi inte 
längre kan skicka vattenpro-
verna direkt till Lovö som 
vi gjort tidigare, utan måste 
skicka dem ända till Täby. 
Någonting kan ha hänt med 
något prov på vägen, säger 
Lars Brandt.

LO BÄCKLINDER

Dåligt vatten  på BjörköStegtävling ska öka motionen
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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

En väg för mig?
I psalm 608, en barnpsalm, sjunger vi: “Vi sätter 
oss i ringen och tar varann i hand, vi är en massa 
syskon, som tycker om varann”. 
Tänk om det kunde bli så också.
 
Har du läst HC Andersens Den fula ankungen? Den lilla 
fågeln som inte känner sig hemma någonstans. De andra 
fåglarna i den “trygga” ankdammen hindrar honom från 
att få mat. Människorna sparkar undan honom. Han får 
ge sig ut på flykt i den stora världen. Varför? Bara för 
att han är annorlunda. Han ser inte ut som de andra. Han 
platsar inte och visst tycker vi synd om honom. Vi tycker 
att det är orättvist. Det handlar ju bara om djur.  
Sådär gör inte vi människor - eller?
 
Många av oss simmar omkring där och “biter” de som 
är annorlunda. De kanske inte kan utföra sitt jobb på 
det sätt som vi tycker de skall. De kanske är klumpiga i 
samvaron med oss ”normala”. De kanske inte ser rätt ut, 
inte talar svenska,  har en annan hudfärg. En del av oss 
känner sig själva som ankungen. Vi människor ÄR olika. 
Vi ska vara olika. Vi måste lära oss att leva med varandra 
ändå. Att lämna ankdammen och se att världen är större 
än de vi trivs att umgås med. Vi kan leva med andra, som 
är olika oss. För att komma dit måste vi alla hitta en väg 
att gå. En väg där vi kan utvecklas som människor.
 
Färingsö församling vill hjälpa till att visa på en möjlig  
resrutt genom livet. Välkommen att söka din väg. 
Det är roligare att göra det tillsammans med andra.

Lars Brattgård, kyrkoherde

Stilla dag 19 mars
Färentuna församlingshem kl 09.00-14.30. 

Välkommen till en stilla dag med livets pärlor. Kiki Svee 
leder oss och under en dag får du vägledning i bön, 
avspänning och meditation. Du får en fördjupad 
relation till livets pärlor, frälsarkransen.
Anmälan senast 14 mars till:
kiki.svee@svenskakyrkan.se, 070-571 94 34.
Max 15 deltagare. Avgift: 100 kronor.

Orgel- och piano- 
konsert 19 mars

Färentuna kyrka kl 15.00.
 

“Romantik med mycket kromatik”. 
Jonas Lundahl, kyrkomusiker.

Gudstjänster
ONSDAG 9 MARS
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 08.30
Askonsdagsmässa
 
TORSDAG 10 MARS
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Kiki Svee
 
SÖNDAG 13 MARS
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Första söndagen i fastan
Kiki Svee
 
TORSDAG 17 MARS
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Lars Brattgård
 
SÖNDAG 20 MARS
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Andra söndagen i fastan
Ellen Jakobsson

Besök vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/faringso



Varje gång du självscannar får du 

möjlighet att köpa en vara 

till ett riktigt bra pris! 

Ett köp per kund och köptillfälle.

Priserna gäller vecka 10 t o m söndag 13/3 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

IC
A

 Butiksreklam

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

 Pasta 
 ICA Italia.   500 g.     

 Jfr pris 20:00/kg.  

  

 19  90  /st 

 Den här veckan 

bjuder vi på semlor! 

Fettisdagen kl 15–19 

och fredag kl 12–19. 

  

 20k    /st 

 Kaffe 
 Arvid Nordqvist.   500 g.     

 Jfr pris 69:00/kg. 

Gäller ej eko och fairtrade. 

 2 för 

 69k     

 Krossade 
tomater 
 ICA.   500 g.     

 Jfr pris 10:00/kg.  

 
Veckans 
självscanningvara 

  

 5k    /st 

 Semlor 
 Vivels.     2-pack.   

 Nötfärs 
 ICA. Ursprung Sverige.   1600 g.       

 
Vardagslyx! 

  

 49  90  /kg 

 2 för 

 20k     

 Frökusar 
 Fazer.   480 g.     

 Jfr pris 41:46/kg.  

 Gröna druvor 
Argentina. 500 g. I ask.  

  

1990
/st



Alla kan rädda liv!
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av 
plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara 
en familjemedlem, arbetskamrat eller granne.

Situationen är dramatisk och kräver snabba 
åtgärder av dem som befinner sig i närheten. 
Varje minut räknas! 

Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis 
2 timmars kurs i Hjärt-lungräddning (HLR) 
inkluderande demonstration med hjärtstartare.

Du kan välja på ett av dessa kurstillfällen:

Vuxen HLR: 24/3, 5/4 & 10/5 kl 19-21
Barn HLR: 12/4 & 28/4 kl 19-21

Kursen går av stapeln på Ekerö brand-
station i Ekerö Centrum.

Anmälan kan ske per e-post: 
matswiden@hotmail.com
lars.samuelsson@laketrading.se
För ytterligare info ring: 0735-251 941

Ekerö Civilförsvarsförening 
hälsar dig välkommen!

6  nyheter | 

ADELSÖ | Hovgården 
på Adelsö upptogs till-
sammans med Birka på 
Unesco:s världsarvslista 
1993. Hovgården har dock 
hamnat i skuggan av Birka, 
men ett omfattande arbete 
pågår för att ändra detta. 
En viktig del är att inte-
grera de lokala företagarna 
på Adelsö, och kommunen 
har därför inbjudit dessa 
att delta i utvecklingen av 
Hovgården.

Riksantikvarieämbetet, kom-
munen eller länsstyrelsen är 
inte beredda att bygga, men 
däremot stödjer man initiativ 
utifrån. Två områden i hand-
lingsplanen inför 2011 är att 
dels få till stånd ett skylt- och 
informationsprogram för hela 
världsarvet, dels att starta ett 
projekt som går ut på att just 
stödja initiativ. Kommunen 
inbjöd därför lokala närings-
idkare på Adelsö till ett möte i 
slutet på februari.

– Vi vet av erfarenhet att 
vi får den bästa effektiviteten 
på en turistplats om vi jobbar 
med den lokala näringen runt 
omkring. Nu har vi för första 
gången träffat alla näringsid-
kare på Adelsö. Får man med 
de lokala aktörerna förvaltar 
man allting runt omkring. 
Vad finns det, vad har de för 

erfarenhet, vad jobbar de med, 
vad skulle de kunna göra för 
attraktiva saker? säger kom-
munens näringslivschef, Ste-
fan Pellén. 

Världsarven är under över-
inseende av Unesco. Ett 
så kallat förvaltningsråd, 
som i det här fallet består 
av Riksantikvarieämbetet, 
kommunen och länsstyrel-
sen redogör för Unesco hur 
världsarvet utvecklas och 
bevaras. För att kunna göra 
detta har en förvaltningsplan 
tagits fram för hela världsar-
vet. Planen är en plattform 
för att underlätta såväl det 

långsiktiga bevarandet som 
skötseln av området och att 
också ha en vägledning för 
hur platsen ska förmedlas till 
allmänheten. 

Utifrån den analys som 
gjorts har det visat sig att 
Hovgården brustit vad gäl-
ler besöksnäringen och ett 
handlingsprogram med fyra 
ambitionsnivåer finns fram-
tagna för området. 

Det är först en grundnivå 
som innebär att man ska 
kunna ta emot besökare på 
sommaren. Det måste då 
bland annat finnas toaletter 
och parkering. Nästa nivå 

innebär att man ska kunna ta 
emot besökare året runt. 

– Önskemålet vore ett be-
sökscenter och det optimala 
är när Birka och Hovgården 
verkligen är ett besöksmål 
och inte separerade, berättar 
Elisabet Lunde, nämndan-
svarig för kulturnämnden 
och som också suttit med i 
förvaltningsrådet från start.

Kommunen erbjuder nä-
ringsidkarna gratis rådgiv-
ning. Via konsult får de titta 
på sin affärsidé, sin produkt 
och analysera den i fem steg 
i form av workshops. Här 
kommer man delvis att kun-
na diskutera det egna men 
också höra vad andra har och 
kanske kunna finna samar-
betsmöjligheter.  

– En av besökarna sa att det 
här kanske inte berörde hen-
ne så mycket då hon gör små 
dockor. Jag svarade direkt att 
det här är perfekt. Tänk om 
du gör en docka som man 
bara kan köpa på Hovgår-
den, då blir den en attraktion 
bland många andra, berättar 
Stefan Pellén.

– Intresset från kommu-
nen gäller inte bara dem som 
redan är företagare. Vi vet ju 
att det finns folk därute med 
massor av idéer. De kan också 
få hjälp. Nätverket på platsen 

där man bor är mycket vik-
tigt. Men det är också viktigt 
att få tillgång till ett större 
nätverk där man kan finna de 
som till exempel jobbar med 
samma sak. Då kan man hjäl-
pas åt, säger Elisabet Lunde.

I Unesco:s regi pågår på glo-
bal nivå ett arbete med att ta 
fram en serienominering av 
vikingatida platser i Europa 
och här är Birka/Hovgården 
en viktig del.  

– Birka Hovgården är det 
starka kortet. Det har allt. De 
andra länderna har bara bitar 
men Birka/Hovgården har 
helheten, säger Stefan Pellén.

– Om inte Sverige går med 
så blir det ingenting, var bud-
skapet Sverige fick. Det är så 
outstanding, tillägger Elisa-
bet Lunde.

På grund av att det handlar 
om ett så rikt världsarv mås-
te också arbetet gå varsamt 
fram, vilket gör att det tar 
lång tid. Men arbetet är i gång 
med full kraft och förhopp-
ningen är att många lokala 
näringsidkare lockas att vara 
med.

                                           

                           EWA LINNROS

JUNGFRUSUND | Ett fler-
tal företag kommer inom 
kort att etablera sig på 
Jungfrusunds marina.

Ekerö växer både när det gäl-
ler invånare och företag. 

På Jungfrusunds marina 
kommer inom kort ett bygg-
företag, ett redovisningsfö-
retag, ett riskkapitalbolag 
och ytterligare ett företag 
samt ett gym att flytta in. En 
byggnation av en hall som 
skall inrymma alla dessa på-
går.

– Det är de som är klara. 
Sedan har jag en lista på tio 
företag där vi inte har börjat 
välja. Men hallen är enligt 
listan helt full, berättar Jan 
Björklund, VD för Jungfru-
sunds marina.

Hallen är under byggna-
tion men har blivit försenad 
på grund av den bistra vin-
tern. 

Kontorsytorna är på 800 
kvadratmeter och gym-
met kommer att uppta lika 
många kvadratmeter.

– Målet är att gymmet ska 
vara inne senast tjugonde 
maj och resten av hallen 
ska stå klar till sommaren. 
Inflyttning sker sedan un-
der sommaren, avslutar Jan 
Björklund.

EWA LINNROS

Nya företag till 

Jungfrusund
Satsning på Adelsös näringsidkare
Besöksnäringen på världsarvet Hovgården under utvecklingsarbete

Informationstavlorna på Hovgården är en del i utvecklingen av besöks-
näringen på Hovgården. Kommunen vänder sig nu till Adelsös lokala 
näringsidkare för att de ska delta i den vidare utvecklingen av områdets 
besöksnäring.                                                                          Foto: Lo Bäcklinder

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 

Installera
/ köpa 
server

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hemsida 
på 

Internet

Skydda 
datorn 

vid åska

Utveckla 
nya 

system



 SMAKA OCH SE
  – en dag om Bibeln
 
 Ekebyhovskyrkan 
 19/3 kl 10.30-17.30 
 
 Anmälan: senast 11/3 till
 Anita Lahham, 560 387 29, 
 anita.lahham@svenskakyrkan.se 

 Frälsningsarmén–Kurön, Katolska Stiftsgården, Mälarökyrkan
 Ekerö pastorat och Färingsö församling, Svenska kyrkan

Söndag 13/3 kl 16 i Ekebyhovskyrkan

VISKAR EN BÖN
Musikalisk andakt
Ralph Sjöholm  präst

Mattias Nilsson  sång  *  Martin Blomquist  musik

Efter andakten serveras smårätter med internationell smak: 

Vinbladsdolmar, lahm bajin (syrianska pannkakor med köttfärs-

sås), turkisk sallad, humus, youghurt med mynta, bröd och ost...

EN KVINNA SOM JAG
Gabriella Wessman 
berättar om ett kvinnoprojekt, som hon arbetat med i mellanös-

tern.

Kvällen arrangeras av Internationella gruppen och förtjänsten från 

kvällen går till Svenska kyrkans fasteinsamling för rent vatten.

Lördag 12/3 kl 18.00 i Lovö kyrka

Musik vid helgsmål
Musik av Bach, Mozart, de Frumerie,                          
Oskar Lindberg och Jonas Dominique

flöjt
Pernilla Hugoson

valthorn
Jonas Dominique

tillsammans med
Mälarstråk

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 4  2011

Tisdag 8/3

kl 19.00 FASTEANDAKT hos  
Helena Björnum, Lambarudd,
08-759 06 68, Elin Rundh Dapo

Onsdag 9/3
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

ASKONSDAGSMÄSSA, Ralph Sjöholm

Lovö kyrka kl 19:00

ASKONSDAGSMÄSSA, Christer Kivi

Adelsö Hembygdsgård kl 19.00
ASKONSDAGSMÄSSA,  
Svän Fogelqvist

Lördag 12/3 
Lovö kyrka kl kl 18.00

HELGSMÅLSMUSIK

Söndag 13/3
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

MUSIK, MAT OCH FÖREDRAG 

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  
Staffan Eklund, Ekeröensemblen, 
dir: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  
Christer Kivi

Munsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Pernilla Hammarström

Tisdag 15/3

kl 19.00 FASTEANDAKT hos  
Ing-Marie Rydebjörk, Pagebostaden
08-759 02 95, Elin Rundh Dapo

Onsdag 16/3
Ekebyhovskyrkan 08.30 & 19.00

MÄSSA, Jonas Gräslund

Lördag 19/3 
Ekebyhovskyrkan kl 10.30-17.30

SMAKA OCH SE - Bibeldag

Söndag 20/3
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST 
Jonas Gräslund, Rode Gustavsson, 
fiol,Torbjörn Gustavsson, orgel

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, 
Ruth Segerberg, sång,  
Helena Hansson, orgel

Ekerö kyrka kl 16.00

MARIA MAGDALENA - DRAMA

Lovö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST,  
Elin Rundh Dapo, Lovö barnkör, dir: 
Klara Valkare

Adelsö hembygdsgård kl 18.00
MÄSSA I TAIZÉTON, Svän Fogelqvist

Kyrkradion 101,4 mHz                
lördagar 12.00-13.00

12/3 En kvinna som jag 
Intervju: Gabriella Wessman

19/3 Att följa,  
Intervju: Ungdomsledare

En kvinna som jag: Kvinnoliv i Sverige och Egypten ...
För lite drygt tjugo år sedan upplevde vi, 
nästan overkligt, hur Östblocket försvann.
Nu – längre ifrån oss – men lika dramatiskt 
störtas diktaturer i Norra Afrika. Vi kan 
bara hoppas att allt som händer ska leda 
till något gott – Fred och frihet, demokrati 
och tillväxt.

När massan blir människor

 Marianne Abrahamsson

Troxhammar Gård
ÖPPET VARJE LÖRDAG 

10.00-14.00

Kyrkornas

Söndag 20 mars kl 16.00 i Ekerö kyrka

ÖPPET HUS

Torsdag 10/3 kl 13.30 i Ekebyhovskyrkan

FYSISK 
AKTIVITET
OCH HÄLSA
Elisabeth Rydwik
sjukgymnast, Med dr

Torsdag 17/3 kl 13.30 i Munsö församlingsgård

VISAN I TID 
OCH RUM
Peter Nydahl 
underhåller

Ekebyhovskyrkan 13/3 kl 16.00

MUSIKALISK ANDAKT

”VISKAR EN BÖN” 

operasångaren Mattias Nilsson
organisten Martin Blomquist 

prästen Ralph Sjöholm

MÅLTID 

med internationella smaker och  
musikaliska godbitar

EN KVINNA SOM JAG

Gabriella Wessman 
berättar från ett kvinnoprojekt i 

Mellanöstern och Egypten



Ekerö Närlunda
Toppskick! Totalrenoverat kedjehus med ogenerad tomt som vetter mot allmänning. Här är det bara att flytta
in och njuta vid den fina poolen med härligt trädäck och pool-guard eller framför den sprakande brasan i
vardagsrummet. 6 rum och kök varav  4 sovrum och 2 nyrenoverade badrum. Lugnt och barnvänligt område
med gångavstånd till bl a skola, daghem och buss.

*Boarea: 136 kvm, biarea: 11 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 995 000 kr
*Tomt: 797 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 136 kvm, biarea: 11 kvm
Utgångspris: 3 995 000 kr
Tomt: 797 kvm plan trädgårdstomt

Oxbergsvägen 21
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Lundhagen
Etagevilla om 142 kvm perfekt placerat i den rakt södervända sluttningen mot Mälaren i populära Lundhagen.
5 rum och kök varav 3-4 sovrum och två badrum. Flertalet uteplatser varav 3 med sjöutsikt. Uppvuxen
välskött trädgård med gräsmatta, anlagd naturäng, fina perenner och blommande buskar samt två prydnads-
dammar. Villan är välskött och välunderhållen. Nära dagis, skola och buss. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a
innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 142 kvm, biarea: 8 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 750 000 kr
*Tomt: 1 061 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 142 kvm, biarea: 8 kvm
Utgångspris: 4 750 000 kr
Tomt: 1 061 kvm trädgårdstomt

Lundhagsvägen 25
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.

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

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

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

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

Ekerö Lundhagen
Eftertraktat parhus med fin sjöutsikt. Högt och fint läge i omtyckta Lundhagen. Ljus färgsättning, kaklade
badrum och vardagsrum med braskamin. Sex bra sovrum och ett gästrum/kontor. Stor balkong mot sjön
och två möjliga uteplatser i trädgården. Isolerad lillstuga. Garage i länga. Gångavstånd till bl a bad, skola,
daghem, buss och fina naturområden med el-ljusspår.

*Boarea: 174 kvm, biarea: 18 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 995 000 kr
*Tomt: 402 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 174 kvm, biarea: 18 kvm
Utgångspris: 3 995 000 kr
Tomt: 402 kvm trädgårdstomt

Rullerumsvägen 22
Lena Falck 070-759 59 97
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
Fantastiskt läge med utsikt över äng och sjö. Nybyggt läckert 1-planshus från 2005 med modern design på
eftertraktade Gällstaö. Huset präglas av stora öppna ytor, härligt ljusflöde & fina materialval. Rymligt garage
och separat gästavdelning om 18 kvm med dusch, wc och bastu. Stort skyddat loungedäck om 150 kvm med
sol hela dagen och flertalet utgångar från villan. Närhet till dagis och kommunikationer. Fastigheten är
Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 177 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 5 750 000 kr
*Tomt: 1 057 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 177 kvm
Utgångspris: 5 750 000 kr
Tomt: 1 057 kvm plan trädgårdstomt

Syrenvägen 5
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Tappström
Härligt centralt läge med bara några minuters gångavstånd till Ekerö Centrum har denna villa om totalt 183
kvm. Innehållande kök med sittplats, vardagsrum med öppen spis och 4 bra sovrum. Källare med gillestuga,
badrum, tvättstuga, bra förrådsutrummen och garage. Allt är välskött men med ett visst moderniseringsbehov.
Härligt grönskande trädgård med gräsmatta, vackra blommor och ett flertal fruktträd. Friggebod. Fastigheten
är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 111 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 250 000 kr
*Tomt: 1 423 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 111 kvm
Utgångspris: 3 250 000 kr
Tomt: 1 423 kvm trädgårdstomt

Paradisvägen 30
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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



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

Färingsö Stenhamra
1-planshus i toppskick ! Det perfekta huset för såväl den unga barnfamiljen som det lite äldre paret. Här
finns gott om ytor för umgänge, 3 (4) rymliga sovrum samt ett extra allrum. Braskamin. Stort garage om 48
kvm. Fint anlagd trädgårdstomt med stora gräsytor, berg i dagen & vackra planteringar. Lugnt & trivsamt läge.

*Boarea: 126 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 950 000 kr
*Tomt: 1 535 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 126 kvm
Utgångspris: 3 950 000 kr
Tomt: 1 535 kvm plan trädgårdstomt

Klyvarestigen 27B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Knalleborg
Nyrenoverat radhus med gavelläge och bra solläge! Entrévåning och ovanvåning totalrenoverade 2010!
Stilfullt och klassiskt modernt! Helt nytt kök. Ljust vardagsrum med utgång till stor altan med eftermiddags-/
kvällssol. 3-4 sovrum alternativt allrum. Helkaklat duschrum 2010. Stor praktisk källare med gott om
förvaring. Luftvärmepump 2011. Lättskött  insynsskyddad trädgård. Garage i länga.

*Boarea: 116 kvm, biarea: 55 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 875 000 kr
*Tomt: 234 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 116 kvm, biarea: 55 kvm
Utgångspris: 2 875 000 kr
Tomt: 234 kvm plan trädgårdstomt

Knalleborgsvägen 1A
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Färentuna
Lantlig 1-plansvilla med 4 sovrum, stort kök och vardagsrum. Helkaklat dusch-/wcrum med golvvärme + extra
wcrum. Generös altan under tak med bra solläge. Stor härlig tomt med odlingsmöjligheter gränsande mot
hästhage. Gäststuga 2 rum och kök, ca 40 kvm. Stor carport. Moderniseringsbehov. Närhet till buss och
dagis/skola. Besiktigad!

*Boarea: 120 kvm, biarea: 8 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 850 000 kr
*Tomt: 3 649 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 120 kvm, biarea: 8 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

Ekerö Väsby
Ljust och fräscht i omtyckta Väsby! Entreplanet delvis ombyggt med öppen planlösning mellan hall och
vardagsrum. Stora delar av huset är nyrenoverat med bl a nya fina golv, vita släta innertak och ljust målade
väggar. Lummig baksida med stort altandäck i västerläge. Bra uteförråd. Garage i länga. Nära till både skola,
dagis och buss.

*Boarea: 125 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 595 000 kr
*Tomt: 179 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 125 kvm
Utgångspris: 2 595 000 kr
Tomt: 179 kvm trädgårdstomt

Senapsvägen 29
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

4:a Ekerö Brunna
Charmigt br-parhus om 4 rok i omtyckt & efterfrågat område med centralt och bra läge på Ekerö. Stort kök
med rymlig matplats. Vardagsrum med utgång till stort altandäck. Tre sovrum och stor klädkammare. Två
badrum varav ett med tvättmaskin och torkskåp. Litet uteförråd & fina uteplatser på både fram- och baksida.

*Boarea: 94 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 300 000 kr
*Avgift: 5 161 kr inkl. vatten och kabel-tv

  Boarea: 94 kvm
Utgångspris: 1 300 000 kr
Avgift: 5 161 kr inkl. vatten och kabel-tv

Tomtbacksvägen 60
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Ölsta
Vidsträckt utsikt och soligt läge! Mysigt hus om totalt 174 kvm, 1-plan + källare med inbyggt garage. Låg
driftskostnad! Bergvärme 2004. 4 rum och kök + badrum. I källaren: allrum, tvättstuga, garage mm. Allt
välskött men i behov av modernisering. Trevlig södervänd trädgårdstomt. Uthus, gästhus och växthus.
Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 87 kvm, biarea: 87 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 895 000 kr
*Tomt: 1 555 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 87 kvm, biarea: 87 kvm
Utgångspris: 1 895 000 kr
Tomt: 1 555 kvm trädgårdstomt

Ölstavägen 124
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

4:a Färingsö Kungsberga
Trevligt 2-plans bostadsrättsradhus om 4 rum och kök. Bra skick och ljust fint läge. Mysigt, lantligt och med
gångavstånd till Mälaren. Nytt kök -05, 3 bra sovrum, vardagsrum. Badrum, kaklat duschrum + egen
tvättstuga. Två altaner och lättskött liten insynsskyddad trädgård. Bra solläge! Garage i länga. Välskött
bostadsrättsförening. Nära till buss, mataffär, bad. Cykel/gångväg till Färentuna skola/förskola.

*Boarea: 100 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 795 000 kr
*Avgift: 5 655 kr

  Boarea: 100 kvm
Utgångspris: 795 000 kr
Avgift: 5 655 kr

Skepparns Väg 3
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

3:a Färingsö Färentuna
Fin 1-plans 3:a med inredd vind, ca 75 + 30 kvm. Stor altan med vidsträckt utsikt och eftermiddags-/
kvällssol. Uteplats och lättskött trädgård. Bra planlösning med 4 rum + arbetsrum, kök, badrum och
tvättstuga. Förråd och garage. Lugnt trivsamt område med gångavstånd till skola, förskola och buss.
Nära till mataffär, ridskola, bad, båtklubb mm.

*Boarea: 75 kvm, biarea: 30 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 175 000 kr
*Avgift: 4 599 kr

  Boarea: 75 kvm, biarea: 30 kvm
Utgångspris: 1 175 000 kr
Avgift: 4 599 kr

Ulrika Jansdotters väg 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



KOMMUNEN | De åter-
remitterade ärendena 
”försäljningen av kommu-
nens hyresrätter till Ekerö 
bostäder” samt ”försäljning 
av kommunens bostadsrät-
ter” upptog en stor del av 
kommunfullmäktige den 
22 februari. Beslut togs om 
försäljning.

De 50 hyresrätter som ägs av 
kommunen föreslogs att säl-
jas till Ekerö bostäder för 32,5 
miljoner kronor. 

– Det handlar om att samla 
alla bostäder som kommu-
nen har under en och samma 
hatt, nämligen vårt allmä-
nyttiga bostadsbolag Ekerö 
bostäders hatt, därför att de 
är bättre på att hantera lägen-
heter än kommunen, sa Peter 
Carpelan.

Socialdemokraterna yrka-
de avslag. Lars Holmström 
(S) menade att Ekerö bostä-
der kommer att förvalta dessa 
bostäder bra men uttryckte 
en oro för framtiden.

– Vad kommer majoriteten 
att sälja nästa gång?  Istället 
för att sälja behöver vi bygga 
nya och fler bostäder.
Även miljöpartiet yrkade 
avslag och ifrågasatte varför 
man måste sälja och inte bara 
låta förvaltarskapet gå över. 

– Det är lämpligast och 
rimligast att ägande och för-
valtningsansvar hänger ihop. 
För oss är det därför självklart 
att om vi för över förvaltan-
det, för vi också över ägandet, 
svarade Jan Eric Billter (FP).

– Att vi för över bostäderna 
under en annan huvudman 
gör inte att de vaporiseras 
från kommunens yta. Det 
kommer att vara hyreslägen-
heter som kommer att ligga 

under kommunens bostads-
bolag, tillade Peter Carpelan.

Socialdemokraternas Johan 
Hammarström menade att 
det inte var en fråga om för-
valtarskap utan snarare en 
fråga om att förstärka försälj-
ningsvärdet av Ekerö bostä-
der ytterligare.

Efter många diskussioner 
klubbades en försäljning ige-
nom av de 50 hyresrätterna. 
Försäljning av kommunens 
bostadsrätter, till antalet 65 
stycken, var nästa ärende på 
agendan. 
– Vi klarar inte av att tillgo-
dose medborgarnas behov av 
små lägenheter. Kommunen 
har ett ansvar att trygga beho-
vet av bostad och verka för 
social omsorg. Kommunen 
behöver 50 nya hyreslägen-
heter per år för att tillgodose 
behovet. De närmaste åren 
ska inga byggas men vi ska 
sälja 65, sa Ylva Forslid.

Peter Carpelan påpekade att 
dessa bostäder gick kommu-
nen in och stödköpte under 
80-talet då flertalet bostads-
rättsföreningar var på väg 
mot konkurs. 

– Kommunen har ägt dem 
och de ska naturligtvis inte 
stå tomma. Då har det bli-
vit en andrahandsuthyrning. 
Men kom ihåg att det är 
bostadsrätter och inte hyres-
lägenheter som det är frågan 

om.
Lars Holmström (S), Lena 

Holst (MP), Gina Rosales (V) 
och Ylva Forslid (Ö) yrkade 
tidigare att ärendet återre-
mitterades till kommun-
styrelsen på flera grunder, 
så som till exempel att rikt-
linjerna för köhantering och 
anvisning av Ekerö bostäders 
lägenheter föreligger innan 
en eventuell försäljning 
genomförs och för att få 
tjänsteyttrande från social-
tjänsten.

Staffan Strömbäck, social-
nämndens ordförande kände 
ingen oro för försäljningen. 

– Kommunfullmäktige 
ska ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att teckna avtal 
angående sociala förturer 
mellan Ekerö kommun och 
med Ekerö bostäder innan 
försäljningen av kommunens 
bostadsrätter påbörjas. Vi 
går från en situation där vi 
idag har att disponera de 65 
bostadsrätterna till en situa-
tion där vi har ett avtal med 
ett bostadsbolag som har ett 
bostadsbestånd på nästan 
1000 lägenheter. Det gör att 
jag som socialnämndens ord-
förande känner mig trygg i 
att den här försäljningen inte 
kommer att innebära några 
problem för oss att hantera 
de sociala förturerna.

Gina Rosales tackade 
Staffan Strömbäck för hans 
betryggande men sa att hon 
oroade sig för att det kommer 
att ta lika lång tid för kom-
munen att bygga nya lägen-
heter som det gjort att få ett 
badhus.

Pensionärerna i kommunen 
har höjt sin röst mot försälj-
ningen av dessa bostäder, då 

de  bland annat förmedlats 
genom kommunens egen kö 
för pensionärer.

– Det går inte att kommu-
nen har ett eget kösystem där 
det enda kriteriet för att stå 
i den är att man har fyllt 65. 
Varför inte 18? Det är otro-
ligt viktigt att ett sådant här 
kösystem är rättvist och legi-
timt, sa Jan Eric Billter och 
fortsatte:

– Till skillnad från förra 
ärendet där vi sålde lägenhe-
terna, öppnar vi här till en 
försäljning. Varje lägenhet 
som så småningom blir ledig 
under en 10-15 års period, 
kommer att återkomma till 
kommunstyrelsen för ett 
särskilt beslut om just den 
lägenheten. 

Han sa även att både Ekerö 
och Stenhamra centrum 
samt trygghetsboenden 
kommer att byggas innan 10, 
15 eller möjligen 20 procent 
av dessa bostäder eventuellt 
är sålda. 

Socialdemokraternas Inger 
Andersen belyste att antalet 
pensionärer i kommunen 
är en stor grupp och att den 

kommer att bli allt större. 
– Nu ska 65 bostäder som 

idag hyrs ut som hyresrätter 
och är anpassade och lämpli-
ga som pensionärslägenheter, 
säljas så fort dessa blir lediga. 
Den långa kö som finns blir 
ännu längre och också vänte-
tiden. Konkurrensen om de 
få hyresrätter som blir lediga 
kommer att leda till att invå-
nare kommer att tvingas att 
flytta. Unga, gamla och de 
ensamstående måste också få 
rätt att bo kvar här. De som 
inte har ekonomi att köpa 
något eget trängs ut. Att få in 
pengar till driften av ett bad-
hus står nu över allt annat. 
Pensionärer och icke bemed-
lade åker ut med badvattnet. 

Förslaget godkändes slut-
ligen med reservation av 
Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet, Miljöpartiet och 
Ö-partiet. 

               

                           EWA LINNROS

Kommunens bostäder säljs
TAPPSUND | Krono-
fogdemyndigheten ska 
lämna ett yttrande till 
justitieombudsmannen, JO, 
med en förklaring varför 
handläggningstiden har 
tagit så orimligt lång tid.

Kommunstyrelsen anmälde 
kronofogdemyndigheten till 
Justitieombudsmannen (JO) 
i oktober 2010 eftersom 
kommunstyrelsen ansåg att 
handläggningstiden för att 
få bort fartyget Seaside från 
Tappströmskanalen har tagit 
orimligt lång tid. Justitie-
ombudsmannen kräver nu 
att kronofogdemyndigheten 
förklarar varför handlägg-
ningstiden har tagit så lång 
tid för beslutet att bärga Sea-
side.

Mathias Mohlin berättade 
för Mälaröarnas nyheter i 
början på februari att den på-
gående upphandlingen bör-
jade närma sig sitt slutskede. 

– Det har inte hänt något 
revolutionerande som jag 
kan rapportera om ännu. 
Det stämmer också att Ekerö 
kommun JO-anmält kro-
nofogdemyndigheten, och 
myndigheten ska yttra sig 
till JO senast den 17 mars. Jag 
avstår från att lämna någon 
kommentar, utan överlåter 
till JO att bedöma kronofog-
demyndighetens agerande 
i detta fall, säger Mathias 
Mohlin.

  
             EWA LINNROS

Upphandlingen av badhuset avbryts 
Diskussioner kring badhusets placering kom åter upp i fullmäktige
KOMMUNEN | Vid kommun-
fullmäktiges sammanträde 
togs beslut om att avbryta 
den pågående upphand-
lingen av badhuset.

Kommunstyrelsen föreslog 
att kommunfullmäktige 
skulle ta beslut om att avbry-
ta den pågående upphand-
lingen av projektering, byg-
gande, förvaltning och drift 
av det planerade badhuset vid 
Träkvistavallen. 

Man förslog också att kom-
munfullmäktige skulle ge 
kommunstyrelsen uppdrag 
att förbereda en ny upphand-
ling samt att förnya rampro-
gram och rambeskrivning.

Anledningen till förslaget 
att avbryta upphandlingen, 
är att det bland annat visat 
sig att de ekonomiska förut-
sättningarna för det driftå-
tagande som angivits för 
upphandlingen, inte kunnat 
uppfyllas.

– Byggnadsmässigt är en 
simhall bland det mest kom-
plicerade man kan göra i en 

kommun och kanske också 
det mest komplicerade att 
upphandla en sådan produkt. 
Vi har kunnat konstatera att 
intresset att bygga och ha 
en så kallad OPS-lösning är 
tämligen begränsat på mark-
naden. Konkurrensen är 
dålig och betydligt färre än 
man hade önskat har lämnat 
anbud, sa kommunstyrelsens 
ordförande Peter Carpelan 
(M).

OPS- lösning står för ”offent-
lig privat samverkan” och 
innebär att ett företag tillde-
las uppdraget att finansiera, 
bygga och under en längre tid 
driva en offentlig nyttighet.

Under förfrågningarna till 
de intressenter som finns, 
berättade Peter Carpelan att 
det framgått att intresset för 
de kringaktiviteter som man 
hade önskat så som, gym och 
kaféverksamhet varit begrän-
sat. 

– Sammantaget vill vi från 
kommunstyrelsens sida se 
över om vi kan göra det här på 

ett annat sätt och göra en ny 
upphandling, men i något an-
norlunda format och kanske 
ta bort kringaktiviteterna, 
fortsatte Peter Carpelan.

Ylva Forslid (Ö-partiet) tog 
upp placeringen av badhuset 
och gick tillbaka till vad som 
sagts på kommunfullmäk-
tige 2009, då Västeräng lyftes 
fram som det ideala läget och 
att den placeringen då var al-
liansens ”prio ett”. Ylva For-
slid påtalade också det arren-
deavtal som tecknats mellan 
kommunen och markägaren 
till Västeräng, Stiftelsen Mar-
cus och Amalia Wallenbergs 
minnesfond, just för att kun-
na bygga ett bad på Västeräng. 

– Nu har det framkommit 
att det återigen finns diskus-
sioner mellan kommunen 
och stiftelsen om planer att 
bygga på Västeräng. Avsikten 
med att vi betalar arrendet är 
att vi skulle kunna bygga ett 
badhus. Därför yrkar Ö-par-
tiet bifall till förslaget men 
yrkar också att en mer cen-

tral placering av badhuset ska 
vara ett alternativ i det fort-
satta arbetet med badhuset, 
sa Ylva Forslid.

– Ska vi nu börja ompröva 
läget? Det är den enda plats 
där vi har en plan så att vi kan 
sätta igång att bygga. Pratar 
vi Västeräng, oavsett hur det 
är med Wallenbergarna, då 
måste en ny detaljplan fram 
som i sin tur kan överklagas. 
Detaljeplanearbetet kan ta 
tre, fyra eller i värsta fall fem 
år, replikerade Peter Carpe-
lan.

Miljöpartiets Krister Skån-
berg efterlyste historik och 
undrade om det passerat 25 år 
sedan badhusfrågan kom upp 
första gången. 

– Om inte annat kunde 
vi ha en fest, en torr sådan 
utan bad. Jag är inte säker på 
att jag kan vara med om 25 år 
när vi firar nästa jubileum, sa 
Krister Skånberg som till en 
början framförde, å miljöpar-
tiets vägnar, att man ville att 
placeringen ska utredas, men 

tog sedan tillbaka denna re-
servation.

– Jag drog tillbaka mitt 
förslag när någon i alliansen 
snabbt yrkade avslag på till-
läggsyrkandet. Jag insåg att 
jag gått i en fälla, säger han.

Hade han hållit fast vid sitt 
yrkande befarar han att alli-
ansen hade avslagit detta och 
använt beslutet som en ur-
säkt för att inte behöva utreda 
lämplig placering av badhu-
set, menar Krister Skånberg.

– Istället tänker jag i en mo-
tion föreslå att mälaröborna 
själva ska tillfrågas om var 
de vill att badhuset ska ligga, 
innan det är dags för full-
mäktige att besluta att en ny 
upphandling ska påbörjas, 
förklarar Krister Skånberg. 

Förslaget att avbryta upp-
handlingen och att kommun-
styrelsen ska förbereda en ny 
upphandling, förnya ram-
program och rambeskrivning 
godkändes.

EWA LINNROS

JO kräver svar 

om Seaside

Seaside i sin prakts dagar då 
fartyget bland annat trafikerade 
Hurtigrutten. Då hette Seaside 
MS Skogøy.       Foto: Harald Harnang

Seaside så som mälaröröborna 
vant sig att se båten. Seaside 
kantrade september 2009. 
Kronofogden har sedan dess 
avbrutit en rad upphandlingar och 
båten ligger fortfarande på kant i 
Tappströmskanalen.

 Foto: Ewa Linnros

Representanter från den norska 
gruppen Skogøys vänner under-
sökte Seaside med dykare hösten 
2010. Norrmännen vill återföra 
fartyget till Norge. Foto: Ewa Linnros

I Hertigarnas stall i Drottningholm finns några av de bostadsrätter som 
är i kommunens ägo. Lägenheterna hyrs idag ut som pensionärsbostä-
der. På kommunfullmäktiges sammanträde togs beslut om att dessa 
kommer att vara öppna för försäljning den dag de blir lediga. 

 Foto: Ewa Linnros

”Det är bostads-
rätter och inte 
hyreslägenheter 
som det är frågan 
om”

10 nyheter | 



www.husmanhagberg.se

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

Ekerö Stenhamra
Gedigen och påkostad soutterängvilla, högt belägen med vy över hela Stenhamra. Smakfullt renoverad till bästa skick. 148+46
kvm. Ogenerat barnvänligt läge med tomt om 2.033 kvm där stor pool från 2008 tillför det lilla extra. Sidobyggnad om ca 20 kvm. Garage.
Dubbeltomt med ytterligare byggrätt. Nära skola/dagis, buss,butik & Mälaren. Varmt välkommen på visning!

Utgångspris: 4.795.000 kr  Visas: Vänligen ring för visningstider. Adress: Alviksvägen 2 D & E
Ekerö  08-560 304 22  

På SEB hjälper vi dig med allt som rör finansieringen av din 

bostad. Tillsammans med HusmanHagberg erbjuder vi dig 

ett av marknadens mest förmånliga bolån. Tala med din 

fastighetsmäklare för mer information.

Dags att förändra  
ditt boende?

Köpa, sälja eller
kanske bara
en kostnadsfri
värdering?

Välkommen att ringa                                                       
HusmanHagberg!
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MÄLARÖARNA | ”Hjärta 
att hjälpa” drivs av 
Civilförsvarsförbundet för 
att fler ska överleva ett 
hjärtstopp genom att en 
hjärtstartare finns nära 
till hands. Ett delmål är att 
varje kommun ska ha minst 
en hjärtstartare. Ekerö kom-
mun har nu sex stycken och 
flera är på gång.

Projektet är helt ideellt. Ci-
vilförsvarsförbundet hittar 
tillsammans med sina lokala 
föreningar finansiärer och 
värdar till hjärtstartare som 
köps in och placeras ut på 
lämpliga platser.

I Ekerö kommun finns idag 
dessa på Ica Tappström, Kon-
sum i Stenhamra, brandsta-
tionen och kommunhuset. I 
februari fick även Ekebyhovs 
slott och Träkvistavallen ut-
rustning. Nästa plats på tur 
för att få en utrustning är All-
hallen i Skå.  

Tillsammans med hjärt-
startaren finns också en så 
kallad akutventilator som 
ersätter mun mot mun me-
toden för att undanröja ris-
ken för smittospridning.                                          

– Kombinationen med hjärt-
starten är oslagbar. I samband 
med att någon drabbas av en 
stroke eller en lättare hjärtin-
farkt, kan man få andnings-
problem. Då är det lätt att ge 
luft med akutventilatorn, be-
rättar Lars Samuelsson från 
Ekerö civilförsvarsförening.

Personalen på slottet och de 
som jobbar på Träkvistaval-
len fick utbildning i använ-
dandet av utrustningen då de 
fick den.

– När det gäller Ekebyhovs 
slott är tanken att också utbil-
da ett par stycken från varje 
förening som brukar vara på 

slottet, fortsätter Lars Samu-
elsson.      

Ekerö civilförsvarsfören-
ing kommer också att hålla 
utbildningar för allmänheten 
under våren. 

EWA LINNROS

Ett flertal platser 
får hjärtstartare MÄLARÖARNA | Under 

2010 rapporterades det 
in ett stort antal trafiko-
lyckor med vilt till polisen. 
Enligt statistiken blev 122 
rådjur, 11 älgar och 12 vild-
svin påkörda. 

Mälaröarnas jaktvårdskrets 
har tillsammans med det 
Nationella viltolycksrådet 
skapat en organisation med 
särskilt utsedda jägare som 
ska hjälpa till vid trafiko-
lyckor med vilt. 

Den 1 januari 2010 blev 
det lag på att en bilist som 
kör på, älg, hjort, vildsvin, 
mufflonfår och rådjur ska 
anmäla olyckan till polisen.

– När polisen får in ett 
samtal om en trafikolycka 
med vilt skapas en så kall-
lad händelserapport och 
med utgångspunkt från 
den, meddelas en kontakt-
man i jägarorganisationen 
på Mälaröarna. Denne i sin 
tur ringer ut den jägare med 
lämplig hund som bor när-
mast olycksplatsen, berättar 
Per Ericsson, styrelseleda-
mot i Mälarö jaktvårdskrets. 

I organisationen ingår för 
närvarande tre kontaktmän 
och sjutton eftersöksjägare. 
Eftersöksjägarens uppgift 
är att med hund spåra upp 
vilt som inte finns kvar på 
olycksplatsen och om djuret 

är skadat, förkorta lidandet 
genom att avliva det.

– Ett stort problem för 
jägaren är att olycksplatsen 
inte är utmärkt, eller dåligt 
utmärkt. Nationella vilto-
lycksrådet har tagit fram 
särskilda markeringsrem-
sor. De kan man få gratis 
och de är väldigt bra att ha 
med sig i bilen, fortsätter 
Per Ericsson. 

Han berättar också att 
Mälaröarnas jaktvårdskrets 
har för avsikt att under den 
närmaste tiden genomföra 
en drive för att få bilisterna 
på öarna mer medvetna 
om den stora viltfaran och 
framförallt var de flesta 
olyckorna med vilt sker. 

En informationsfolder 
kommer att finnas tillgäng-
lig på bensinstationerna i 
kommunen.

                         EWA LINNROS

Skyldighet att rapportera
vid trafikolyckor med vilt

Mats Widén och Lars Samuelsson från Ekerö civilförsvarsförening instruerade personalen på Ekebyhovs slott 
i hjärt-lungräddning, i samband med att slottet fick en hjärtstartare.                                 Foto: Ewa Linnros

Under 2010 blev 122  rådjur ska-
dade i viltolyckor i kommunen. 
Viltet är mest aktivt under solned-
gång, nattetid och i gryningen.

 Foto: Ove Westerberg

PROGRAM    
Detaljplan för Sjöhäll, Stockby 2:24, 4:68 

(dnr 2009.16.214) 

Ekerö kommun arbetar fram detaljplan för att 
möjliggöra en förädling av naturområdet samt 
ny bostadsbebyggelse.

Området är beläget i Sjöhäll på Färingsö och 
avgränsas av Strandvägen i norr, Soltorpsvägen 
i öst samt Byängsvägen i söder.

Stadsarkitektkontorets expedition, kommunhu

på biblioteket i Ekerö centrum samt på kommu
nens hemsida, www.ekero.se/detaljplaner.
Samrådsmöte hålls i Ekerö kommunhus, Tapp

Detta är det första av tre tillfällen då det går att 
lämna synpunkter på detaljplanen. En förut
sättning för att kunna överklaga kommunens 
antagandebeslut är att man lämnat skriftliga 
synpunkter under planprocessens gång.

stadsarkitektkontoret@ekero.se

alexander.fagerlund@ekero.se 
b ld
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14 nyheter | 

KOMMUNEN | En övervä-
gande majoritet av ekerö-
borna är positiv till både 
förbifarten och ett fjärde 
körfält. Det och att Ekerö 
har lägst antal anmälda 
stölder i hela Stockholms 
län framgår bland annat av 
två nyutgivna rapporter. 

I Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning som 
gjordes hösten 2010 fick Ekerö 
kommuns intervjupersoner 
två specifika frågor om vad 
de tycker om Förbifart Stock-
holm. Av de 541 svarande var 
68 procent ”mycket” eller 
”ganska” positivt inställda. 
12 procent var å andra sidan 
”mycket” eller ”ganska” ne-
gativa. På frågan om inställ-
ningen till ett fjärde körfält på 
Ekerövägen tyckte 81 procent 
att det är ”mycket bra” eller 
”bra” och 7 procent tyckte att 
det är ”dåligt” och 2 procent 
”vet ej”.

I övrigt visar både med-
borgarundersökningen och 
Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) nyutgivna 
sammanställning ”Öppna 
jämförelser” att Ekerö är en 
trygg och säker kommun att 
bo i. I SCB:s undersökning 
får Ekerö betygsindex 72 av 
100 vilket är nära 15 enheter 
högre än riksgenomsnittet 
bland de 64 kommuner som 
ingår i undersökningen.

– De ekeröbor som del-

tagit i undersökningen har 
svarat på frågor som rör 
hur trygg man känner sig 
att vistas ute på kvällar och 
nätter, mot inbrott i hem-
met och mot risken för hot, 
rån och våld. Betyget visar 
att ekeröborna känner en 
trygghet i sin vardag, men 
undersökningen visar också 
att trygghet är en faktor som 
bör förbättras, om möjligt 
tillsammans med faktorerna 
bostäder och fritidsmöjlig-
heter, berättar Johan Elfvér, 
kommunens informations-
chef.

I SKL:s sammanställning re-
dogörs för hur kommunerna 
i landet hanterar olyckor och 
kriser. När detta vägs sam-
man med brottstatistiken för 
området hamnar Ekerö kom-
mun på plats åtta av Stock-
holms läns 26 kommuner 
och på plats 27 i hela landet. 
När det gäller antalet anmäl-
da stölder och tillgrepp har 
Ekerö lägst siffror i länet och 
när det gäller antalet anmälda 
våldsbrott är placeringen fyra 
från botten. Däremot ham-
nar Ekerö på femte plats av 
de kommuner i länet som 
har flest utvecklade bränder 
i byggnader per 1 000 invå-
nare.

Andra fakta som kommer 
fram i SCB:s undersökning är 
att 13 procent av ekeröborna 
vill avråda andra från att bo-

sätta sig i kommunen. Dock 
kan 54 procent av deltagarna 
i undersökningen starkt re-
kommendera vänner och 
bekanta att flytta till kom-
munen.

– Faktorn om att rekom-
mendera vänner och bekanta 
att flytta till Ekerö fick 71 
jämfört med 69 i undersök-
ningen 2007. Den har ökat 
mer bland män än kvinnor. 
Varför cirka tretton procent 
avråder från att flytta hit mås-
te undersökas närmare, säger 
Johan Elfvér. 

Fördelningen mellan mäns 
och kvinnors svar är förhål-
landevis lika, men i ålders-
grupperna 18-24 återfinns de 
som är mest missnöjda och 
bland de svarande som är 
över 75 år återfinns den mest 
nöjda gruppen.

När det kommer till kom-
munens verksamheter är 
Ekerös medborgare gene-
rellt sett mer missnöjda 
med tillgången till gymna-
sieskola, idrotts- och mo-
tionsanläggningar, kultur, 

miljöarbete och renhållning 
och sophämtning än vad 
man är i övriga kommuner 
i landet.

Jämfört med 2007 har 
verksamheterna grund-
skola, äldreomsorg, stöd för 
utsatta personer samt rädd-
ningstjänsten däremot fått 
högre värden än tidigare år.

– Vi kan konstatera att 
Nöjd medborgarindex (NMI) 
som helhet har ökat med 18 
procent jämfört med 2007. 
Medborgarundersökningens 
resultat ger en helhetsbild 

som är viktig för kommu-
nens fortsatta arbete med att 
ständigt förbättra våra verk-
samheter. Nu ska vi göra en 
analys av hela materialet, av-
slutar Johan Elfvér. 

SCB:s undersökning byg-
ger på enkäter som gjorts 
i de 64 kommuner som 
valt att delta hösten 2010. I 
Ekerö kommun deltog 540 
personer mellan 18 och 84 
år.

LO BÄCKLINDER

Ekeröborna positiva 
till förbifart Stockholm

I SCB:s senaste medborgarundersökning var 68 procent av de tillfrågade mälaröborna ”mycket” eller ”ganska” positivt inställda till Förbifart 
Stockholm.                                  Foto: Lo Bäcklinder

FÄRINGSÖ | Ett antal 
fastighetsägare i Skå och 
Troxhammar har av mil-
jönämnden bedömts göra 
avloppsutsläpp som strider 
mot miljöbalken då de nuva-
rande avloppsanläggning-
arna anses vara otillräckliga. 
Därför föreläggs fastighetsä-
garna att antingen ansluta till 
det kommunala reningsver-
ket, alternativt upphöra med 
att släppa ut avlopp som bara 
genomgått slamavskiljning.

FÄRINGSÖ | Under 
2010 har Ekerö/Färingsö 
Rödakorskrets samlat 
in totalt 93 000 kronor. 
Pengarna har sedan vida-
rebefordrats till flera stora 
insamlingarna varav kata-
stroferna i Haiti, Chile och 
Pakistan fick det största 
bidraget med totalt 65 334 
kronor.

MÄLARÖARNA | Den ge-
nomsnittliga pensionären 
i Ekerö kommun har under 
år 2010 fått 12 481 kronor 
per månad i allmän pension. 
Detta motsvarar 44 procent 
av den genomsnittliga in-
komsten som 2008 var 28 
083 kronor i kommunen. Be-
räkningen baseras på statistik 
från Pensionsmyndigheten 
och Statistiska centralbyrån 
som sammanställts av Col-
lectum.

EKERÖ | En ekeröbo har 
fått avslag även i kammar-
rätten på sin överklagan av 
kommunfullmäktiges be-
slut om att godkänna 2008 
års koncernredovisning och 
årsredovisning. Överklagan 
gällde att den planerade för-
säljningen av Ekerö bostäder 
inte finns med i förvaltnings-
berättelsen trots att det var en 
“händelse av väsentlig bety-
delse”. Tidigare har länsrät-
ten avslagit samma ärende.

KOMMUNEN | Ekerö kom-
muns folkmängd ökade 
med 315 personer under 
2010 och bestod vid års-
skiftet av 25 410 personer. 
Det visar Statistiska cen-
tralbyråns (SCB) senaste 
folkräkning.

Totalt var Sveriges folk-
mängd vid årsskiftet 9 415 
570 efter en ökning under 
2010 med 74 888 personer. 
Ekerö var en av de 149 kom-

muner i landet som ökade i 
antal. 

Nära hälften av överskot-
tet berodde på att antalet 
födda i kommunen (299) 
översteg antalet döda (150) 
med 149 personer. Resten 
av överskottet utgjordes av 
att fler personer flyttade in 
i kommunen än vad som 
flyttade ut. 

LO BÄCKLINDER

Folkmängden ökar i Ekerö kommun RekordinsamlingAvloppsdom Låg pensionKammarrättsavslag



TRINNY &
SUSANNAH
STYLAR OM 
SVERIGE
Missa inte chansen 
att träffa de brittiska 
stilikonerna som är 
i Vällingby City för 
TV-inspelning

Flest butiker i västerort. 
Gratis parkering 
två timmar i garagen. 
Öppet mån–fre 10–20,
lör 10–18, sön 11–18

vallingbycity.se

Catwalk 
11 mars klockan 18:00 
i Modevaruhuset Kfem
 
VÄLKOMMEN



Mitt i skogen på Adelsö har sångerskan 
och musikern Sara Wilson hittat ännu en 
dimension i sitt musikskapande. Dess-
utom har flytten hit bidragit till att hon 
fått en ny roll som inspiratör på aktivi-
tetshuset Fabriken på Ekerö.

Det är en varm och välkomnande ung kvinna 
som öppnar dörren till det lilla huset som ser 
ut som om det skulle kunna inhysa häxan i 
sagan om Hans och Greta.

– Välkommen, kom in, säger hon, dock 
utan tillstymmelse till att vara hotfull.

Vid köksbordet börjar hon berätta om hur 
hennes musikaliska liv har utvecklats sedan 
hon flyttade hit. Blicken är eftertänksam och 
forskande och håret är hopsnott i en frisyr 
som för tankarna till svunna tider. Den röd-
målade munnen som gärna ler stort gör också 
sitt till för att ge en känsla av dramatik. Men 
här i huset mitt i skogen är livet jordnära och 
enkelt utan några större äventyr. 

– För drygt två år sedan flyttade jag och 
Niklas hit efter att ha flyttat runt mellan olika 
andrahandslägenheter i stan under flera år. Vi 
satte upp en lapp i affären och hittade ganska 
snart ett hus att hyra.

Systern Anna hade redan sommarställe på 
ön och nu har även Saras tredje syster Jenny 
skaffat sommarställe här. Det betyder att 
systrarna, som musicerar både var för sig och 
tillsammans, har både varandra och naturen 
inom räckhåll precis som under deras upp-
växt på landsbygden i Blekinge. När hembyn 
så småningom blev för trång flyttade Sara och 
Jenny till Malmö, började skapa musik till-
sammans och bildade bland annat det fram-
gångsrika indiepopbandet First floor power. 

– Vi hade något som var väldigt unikt och 
lite före sin tid och det bidrog till att vi blev 
väldigt populära. Vi hade turen att få vara för-
band till Bob hund och de slöt upp runt oss 
och introducerade oss till sitt skivbolag vilket 
gjorde att vi fick börja spela in skivor.

Fortfarande är bandet aktivt, om än i mindre 
utsträckning, och senaste skivan togs emot 
mycket väl av kritikerna.

Efter det har det blivit många olika musik-
konstellationer för Sara som både spelar elgi-
tarr, bas, piano och sjunger. Både egna band-
satsningar tillsammans med andra musiker, 
men även som musiker till andra artister. Hon 
är nyss hemkommen från en tre veckor lång 
Europaturné och åker snart på ytterligare en 
turné i Norden.

– Jag tycker om variationen som finns mel-

lan de grupper som jag spelar med.  Att man 
kan stå i en obskyr hangar i Bremen och spela 
punk för ett fåtal till att man spelar för tu-
sentals människor på en scen på till exempel 
Roskildefestivalen eller Köpenhamns kon-
serthus. Jag försöker göra det jag tycker är 
roligt och har haft förmånen att nästan alltid 
jobba tillsammans med mina vänner.

Sedan i oktober varvar Sara spelningar och 
musikskapande med en tjugofemprocentig 
anställning på Fabriken på Ekerö. Hon har va-
rit med från början och byggt upp verksam-
heten. Under de första månaderna genom 
hårt kroppsarbete när de rev och byggde, må-
lade och möblerade tillsammans med frivil-
liga ungdomar. Numera finns hon tillgänglig 
under vissa tider för att inspirera ungdomar 
som är sugna på att skapa musik.

– De ville ha in en oskolad och självlärd per-
son, lite ”do-it-yourself”. Det kan vara svårt 
för ungdomar att jämföra sig med en virtuos, 
därför kan det vara skönt för dem att få träffa 
någon som kan visa att man kan skapa bra 
musik genom att kunna några få ackord, säger 
hon med ett leende som avslöjar att det fak-
tiskt finns en viktig tanke bakom.

Hon uppskattar att träffa ungdomarna som 
kommer till Fabriken för  att skapa musik och 
att få vara kreativ tillsammans med dem.

Den egna kreativiteten tycker Sara har växt 
till nya dimensioner sedan hon flyttade till 
Adelsö. 

– En granne gav mig ett piano som han kom 
körande med på sin grävskopa. När jag börja-
de spela på det så upptäckte jag att jag skriver 
mycket bättre musik på piano. Faktum är att 
jag aldrig har skrivit så mycket musik som jag 
gjort sedan jag flyttade hit.

Hon njuter av att kunna arbeta ostört utan 
att behöva bry sig om vad klockan är. Ingen 
hör förutom eventuellt skogens vilda djur. I 
studion som ligger innanför vardagsrummet 
spelar hon och Niklas tillsammans och här 
har de ofta spelningar när kompisarna kom-
mer på besök.

– När jag inte spelar är jag hemma mycket. 
Jag tycker att det är en skön kontrast till mil-
jön i stan. När jag jobbar kan vi ibland spela 
till fyra på morgnarna, men här hemma kan 
jag gå och lägga mig klockan nio på kvällen.

Hon tycker också att det finns ytterligare 
något väldigt positivt och unikt med ö-livet.

– Det finns en stolthet här på ön som jag 
inte känner igen där jag kommer ifrån. Det 
finns också jättefina människor här och vi har 
hittat många nya vänner.

Med alla dessa fördelar som Sara ser i att bo 
där hon bor finns det stor chans att de vilda 
djuren även fortsättningsvis kommer få höra 
ny musik bli till i det lilla pepparkakshuset på 
Adelsö.

 
LO BÄCKLINDER

Lever musikliv mitt i myllan

Namn Sara Wilson
Gör Skapar musik, sjunger och spelar 
flera instrument. Arbetar deltid på Fabri-
ken med att inspirera ungdomar till att 
skapa musik.
Bor på Adelsö.
Familj Pojkvännen Niklas och en katt.
Medlem i banden First Floor Power, Sir 
Eric Beyond and the Avant Garde, Kit-
chen and the Plastic Spoons och har det 
nya soloprojektet Into the Woods.

Spelar med Nina Kinert, Peter Morén, 
Jenny Wilson, Titiyo bland annat.
Bäst med Mälaröarna Naturen och 
närheten till Stockholm.
Vill ändra på Det skulle behövas en upp-
fräschning av bussarna och ett nytän-
kande kring kollektivtrafiken. Till exempel 
en ringlinje med en liten buss som bara 
går runt Adelsö.
Oanad talang Kan göra en trumvirvel 
med bara en hand.

16  profilen | 

Sara Wilson trivs bra med att varva spelningar runtom i Europa och Sverige med det lugna livet på Adelsö. 
 Foto: Nora Schleu

”Det finns en stolthet här på 
ön som jag inte känner igen 
där jag kommer ifrån”

Erfaren  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

Unicorn Design lanserar en serie vackra romantiska 
kläder för kvinnor i alla storlekar, men främst för dig 
som drar från storlek 40, vår storlek Large, och uppåt. I 
serien finns blusar, kjolar, tunikor, klänningar och 
långbyxor i storlek Small till 7XLarge, i både långa och 
korta, broderade och helt enkla modeller.  
Tidlösa kläder för alla åldrar. 
 

Välkommen till Restaurang Jungfrusund här på Ekerö 
torsdagen den 14:e april klockan 19:00. Vi bjuder först 
på buffé med valfri dryck, följt av modevisning med kläder 

och smycken som under kvällen varvas med underhållning. 
   

Biljett, pris 195 kr, beställer du via epost till info@unicorndesign.se eller på telefon  
070 873 27 29. Vi har begränsat antal platser, så först till kvarn gäller. Din biljett är 
också en lottsedel; du kan under kvällen vinna din drömklänning, ett annat plagg 
ur vår kollektion eller ett presentkort hos Unicorn Design.  
 

Läs mer på vår hemsida www.unicornclothing.se. 
 

Varmt välkommen önskar vi på Unicorn Design! 

 Välkommen på modevisning! 



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

Vi har våtrumspanel som ser ut som kakel!
Glöm allt jobb med gipsskivor, membran, kakel och fogbruk. 
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Godkänd enligt  
våtrumsnormen!
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Mäklarhuset Ekerö  
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63

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

Är du nöjd med din bank?
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Gör det möjligt

Brommaplan 418
Bromma
0771-22 44 88
nordea.se

2 335

UTGÅNGSPRIS: 3 995 000 kr
BOAREA: 185 kvm
BIAREA: 36 + 32 kvm
TOMTAREA: 2 664 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING:

UTGÅNGSPRIS: 3 700 000 kr
BOAREA: 108 + 108 kvm
BIAREA: 45 kvm
TOMTAREA: 1 580 kvm
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING:



En av de öar som tillhör Ekerö kommun 
är Kungshatt. Många ser det kanske som 
en ö med sommarställen, men här bor 
även ett tiotal familjer året runt. Ann 
Redin och Thomas Lund är en av dessa 
familjer och bor här tillsammans med 
sina två hundar och en katt.

Det är en isande kall vinterdag med tio minus-
grader. Isen har lagt sig här och var. Tills för 
en vecka sedan körde Thomas fortfarande båt 
till och från Kungshatt men nu är det svävaren 
som gäller.

Det är bara Thomas som har en sådan, de 
andra permanentboende håller en ränna öp-
pen så länge det är möjligt, sedan dristar de 
sig att gå över isen.

– Det finns ett ställe där isen lägger sig först 
och där kan man gå över, säger Thomas.
Hans far var en av de första som köpte en tomt 
då byggnadsmaterialföretaget Olsson & Ro-
senlund sålde ut mark i slutet på 40-talet.

– Pappa köpte tomten utan att berätta för 
mamma. Sedan tog han hit henne och pekade 
på den då helt skogsbeklädda tomten och be-
rättade att han köpt den. Mamma storgrät och 
trodde han tappat förståndet. ”Det kommer 
att bli bra när det blir klart” sa han lugnande 
till mamma. 

Tomten kostade 6000 kronor vilket var 
nästan en hel årslön på den tiden. Det blev 
mycket riktigt mycket bra med tiden.

Högt beläget ligger det hus som Thomas 
pappa byggt i omgångar helt och hållet själv. 
När man går upp för de många, långa trappor-
na kan man undra hur de orkade släpa upp allt 
material för att bygga upp huset.   
– Pappa byggde en linbana som drevs med en 
motorcykelmotor. Den är ombyggd nu och 
fungerar perfekt, berättar Thomas.

I huset sprakar en värmande brasa och en 
doft av hembakat bröd sprider sig. Ann, hun-
darna Diva och Ronja och katten Skrållan tar 
emot. Både Ann och Thomas är utåtriktade 
och sociala och det är lätt att undra om det inte 
blir väl ödsligt att bo så här. 

– Tvärtom, vi är nästan aldrig själva. Vi um-
gås mycket med våra närmaste grannar men 
får också besök från fastlandet titt som tätt. 
Hemmet är alltid öppet. Gör vi mat så gör vi 
alltid till många, säger Ann och serverar en 
rykande gulaschsoppa.

Det hela började med att Ann och Thomas 
åkte ut en höst för att vara en vecka på ön. Isen 
la sig inte och de blev kvar hela vintern efter-
som det var enkelt att färdas dit. Nu är det de-
ras fjärde vinter på Kungshatt.

– Man får en helt annan livskvalité och mår 
mycket bättre. Jag jobbar rätt mycket.  När jag 
kommer hem så känns det som att jag blir le-
dig, berättar Thomas som har ett låsföretag på 

Mälaröarna. Han är också verksam inom Sjö-
räddningssällskapet.

– När man ställer bilen vid Lovö Edeby och 
sätter sig i båten, gör man som alla andra gör 
på helgen och ska ut på landet. Är det fint vä-
der tar man ett varv med båten och slänger ut 
nät på sommaren. Man kommer hem och sät-
ter sig på bryggan med en öl och bara myser 
och tittar på solnedgången, medan andra kan-
ske går hem och sätter sig i en lägenhet och tit-
tar på TV, fortsätter Thomas.

Ann jobbar nätter som undersköterska på Li-
dingö.

– Just när man ställer bilen och sätter sig i 
båten sitter man där med ett leende. Ändå är 
det bara fem minuter så kommer man till af-
färer. Det är inte ödemark, vi hör till och med 
glassbilen, säger Ann med ett skratt.

Helt enkelt är det dock inte när isen väl är på 
gång. Innan den är riktigt säker är det vansk-
ligt att gå över. Då blir Ann beroende av Tho-
mas och svävaren.

– Jag måste lära mig att köra svävaren framö-
ver. Annars klarar jag mig med min egen båt, 
säger Ann och Thomas flikar in att hans mor 
aldrig kört en båt.

– I den äldre generationen var det ofta så.

Sedan Thomas flyttat hemifrån flyttade hans 
föräldrar Gun och Stickan Lund själva perma-
nent till Kungshatt och bodde där i tjugo år. På 
den tiden hade de inget vatten. Thomas pappa 
jobbade i Fruängen men hade ingen bil. Han 
rodde till Sätra och gick därifrån till jobbet. 
På helgerna byggde han till huset och mycket 
material tog han dit först med cykel och sedan 
med båt. 

Sedan Thomas och Ann flyttat ut på ön har 
de också underlättat för andra som har hus på 
Kungshatt. Thomas kör många sommargäster 
ut till ön med svävaren under vinterhelgerna.

– Det finns två systrar som är mellan 70 och 
80 år. De var här hela förra vintern eftersom 
de kunde känna sig trygga då vi har svävaren. 
Skulle något hända kan de komma iland fort 

och så hjälper vi dem att handla, säger Ann.
Djurfaunan på ön är rik. Här finns en älg-

familj, räv och lodjur och rådjursbocken blev 
mycket tam då Ann stödmatade rådjuren när 
det var som kallast förra vintern. Men när 
sommaren kommer och med den alla som-
margäster drar sig djuren undan lite och ön 
ändrar karaktär. Då är det full fart och ångbåts-
trafik är igång med cirka tre turer om dagen.

Men den här kalla decemberdagen är det stil-
la. Solen sänker sig sakta och det är dags att 
fara tillbaka till civilisationen. En granne är på 
väg ut på isen och Thomas hojtar och erbju-
der skjuts. Grannen avböjer dock och föredrar 
tydligen en promenad över till fastlandet.

– Det är en livsstil att leva härute. Man får 
inte vara stelbent till sinnet och inte vara rädd 
att ta i, säger Thomas och startar upp sväva-
ren.
                                                                 
                        
         EWA LINNROS

Året runt på Kungshatt
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FAKTA KUNGSHATT

>> På Kungshattklippans högsta punkt sitter en kopparhatt på en stång. Den har suttit där sedan början av 1600-talet.  Enligt le-
genden jagades en ridande kung utför klippan mot vattnet. Kungen tappade sin hatt före fallet från klippan och överlevde eftersom 
hästen kunde simma. En annan förklaring kommer av kung Erik Wäderhatt som egentligen hette Erik Emundsson och levde på 
800-talet och hade förmågan att få vind från det håll åt vilket han vände sin hatt, en talang som var synnerligen värdefull under en 
tid då endast primitiva segel fanns. Hatten har under åren bytts ut och är ett av Mälarens mest mytomspunna sjömärken.
Ett tegelbruk anlades på Kungshatt i mitten av 1800-talet, då det fanns lera som lämpade sig för tegel. Tillgången på lera sinade 
under 1940-talet och verksamheten lades ner efter en brand 1947. Kungshatt har en area på 1,9 km², har runt 140 bebyggda tom-
ter, huvudsakligen fritidshus. Ön har fem kluster med bebyggelse.

Thomas Lund har en svävare till hjälp när isen lagt sig. Han ställer upp för de andra öborna med skjuts och är 
också engagerad i Svenska Sjöräddningssällskapet, där hans svävare kommer till stor nytta.    Foto: Ewa Linnros

Thomas och Ann framför sitt hus på Kungshatt  med 
hundarna Ronja och Diva.                         Foto: Ewa Linnros

        Rullstolstaxi
08-560 315 00



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 

Vi vill bjuda dig på premiärpriser!
Tack vare vår nya leverantör kan vi nu erbjuda ett fantastiskt sortiment 

av beslag, krokar och konsoler.
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Vi har en ny 
hemsida!   

Eftersom vi uppskattar 
dina åsikter så vill  

vi gärna veta vad du 
tycker. Hör av dig till

charlie@faringsotra.se



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. 

Norra Stockholms Psykiatri 
har fått nya telefonnummer

Norra Stockholms Psykiatri
Via växeln når du alla våra mottagningar och avdelningar:   08 -123 40000

Våra mottagningar och avdelningar som 
hittills bytt telefonnummer:
Nya telefonnummer  

Allmänpsykiatriska behandlingsenheten Väst,      08 -123 48500
Alvik                           

Allmän Psykiatrisk mottagning Bromma/Ekerö,               08 -123 48600
Alvik                        

Byter telefonnummer senare under mars

Allmän Psykiatrisk mottagning,        08 -687 65 00
Vällingby

Psykiatri Centrum Väst,            08 -687 64 25 
Alvik
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HEGÖ | Helgöbon Linda 
Ulvaeus släpper sina första 
bilderböcker om flickan 
Leja Li i mars. Till böckerna 
medföljer en CD som man 
kan lyssna på men även 
sätta in i datorn och och då 
också titta på bilderna.  

”Leja Li och busbullen” och 
”Leja Li, pappan och fisken” 
heter de två böckerna som 
Linda Ulvaeus skapat till-
sammans med Suzanne Reu-
ter som läser och Johanna 
Lundqvist som har formgivit 
boken. 

Linda Ulvaeus är egent-
ligen skådespelerska till yr-
ket. Men när hon väntade 

sitt mellersta barn satte hon 
igång att skriva.

– När man väntar barn blir 
man tjock och då kan man 
inte vara med på teatern el-
ler filma. Jag har alltid tyckt 
att det var roligt att skriva så 
då tänkte jag att nu sätter jag 
igång, berättar Linda.

Hon har idag tre barn och 
det har resulterat i material 
till inte mindre än fyra böcker 
och en julkalender som är en 
liten saga för varje dag.

– Jag skrev av mig allt när 
jag hade inspiration och 
tänkte att om jag någonsin får 
ett förlag, så kommer jag att 
få skrivkramp och aldrig mer 
kunna prestera någonting.

Hon fick ett förlag fem da-
gar innan hon födde sitt 
tredje barn. Hennes barn har 
gett henne mycket inspira-
tion och hon har alltid tyckt 
mycket om att läsa vers och 
rim för barnen. 

Hennes böcker är inte 
skrivna i någon direkt vers-
form, men hon har ändå en 
viss takt och rytm i texterna. 

Då ett bokförlag nämnde 
att många föräldrar kanske 
inte tyckte om att läsa den 
formen eller tyckte att det var 
svårt, kom idén om CD-skiva 
som Lindas kollega Suzanne 
Reuter läst in. Antingen kan 
barnen bara lyssna till den el-
ler så kan man stoppa in den 

i datorn och få både bild och 
ljud.

Leja Li i böckerna är en 
blandning av alla barn som 
är i åldern runt sex. Då när 
de, som Linda uttrycker det, 
tycker att de är världsbra på 
allting och det inte finns någ-
ra bekymmer förrän vi vuxna 
påpekar dem. 

– Utseendet på henne kom 
när jag gick förbi formgivaren 
Johanna Lundqvists lilla bu-
tik i Båstad för några somrar 
sedan. Jag såg allt från tack-
kort till block med de här 
figurerna på och tänkte: det 
här är ju Leja Li och hennes 
familj. 
Johanna Lundqvist har också 
formgivit boken. 

Linda Ulvaeus försöker all-
tid vara lite vägledande i sina 
böcker utan att för den sakens 
skull visa upp ett pekfinger.

– I andra boken, Leja Li, 
pappan och fisken får barnen 
veta sådant som till exempel 
att även pappor också kan 
vara rädda för att döda fiskar, 
avslutar Linda.

Hennes första två böcker 
utkommer 14 mars på bok-
förlaget Opal.

                            EWA LINNROS

Linda Ulveaus ger 
ut två barnböcker

EKEBYHOV | I mitten av 
mars kommer en konstut-
ställning utöver det vanliga 
till Ekebyhovs slottsgal-
leri. Inte mindre än fjorton 
konstnärer ställer ut sam-
tidigt.

– Vi funderar på att göra en 
gammaldags salongshäng-
ning där tavlorna hänger 
väldigt tätt. Vi har räknat ut 
att de får ett par meter var att 
hänga på, berättar Ulla Nord-
enskiöld som är en av utstäl-
larna. 

Alla de fjorton har för-
utom konstnärskapet ett ge-
mensamt – de tillhör ”Mo-
sebacke ateljéhus” som är 
Stockholms äldsta ateljéhus 
och kom till 1961. 

Förutom Ulla Norden-
skiöld är det konstnärerna 
Lea Ahmed, Curt Hamne, 
Eva Björk, Gerd Melén, Sahn 

Gnista, Gunnel Heineman, 
Hasse Lindroth, Disa Tör-
ner, Ulf Rahmberg, Ruth 
Goldmann, Lotti Malm, Bitte 
Richardsson, Dan Vedholm 
och  Ulf Frödin som verkar i 
ateljéhuset och som kan be-
skådas på Ekebyhovs slott i 
mars. 

– Det blir väldigt varierat. 
Det är i stort sett alla tekniker 
i och med att det är allt från 
grafiker, tecknare till målare. 
Variationen är också stor på 
grund av att vi åldersmäs-
sigt spänner från drygt 30 år 
till nästan 90 år, säger Ulla 
Nordenskiöld. 

Med andra ord blir det en 
utställning med stor bredd 
och mängd. En rekommen-
dation är nog att ta god tid på 
sig när man besöker utställ-
ningen som startar 19 mars.

EWA LINNROS

Fjorton konstnärer att
beskåda på slottsgalleriet 

Mosebacke ateljehus. Akvarellmålad torrnålsgrafik av Hasse Lindroth. 

I ”Leja li och busbullen” råkar 
Leja li ut för ett litet missöde som 
väcker eftertanke.

”Leja li, pappan och fisken” visar 
att även pappor kan vara rädda 
att öda fiskar.

Skådespelerskan Linda Ulveaus 
debuterar som barnboksförfat-
tare.                                        Foto: Privat.



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

JUST NU!
       Kvalitetsroller och 
   pensel från Anza på 
    köpet (värde 210 kr)
          om du köper 
       10 l vägg/takfärg. 

FINGERTOPPSKÄNSLA FÖR VÄGGAR!
Matt, metallisk, sandig eller silkeslen… Vilken känsla vill du att 
dina väggar ska ha? Inova finns i fyra vackra och intressanta 
strukturer som ger dina väggar nytt liv. Det enda du behöver 
göra är att välja vilken du tycker bäst om. Och naturligtvis vilken 
kulör dina väggar ska ha! 

Välkommen till oss för inspiration och idéer! 
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Går inte att kombinera med andra erbjudanden och rabatter.
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EKERÖ | Den 11 mars kom-
mer det att gunga extra 
mycket på Fabriken. Då kli-
ver två Mälaröband och en 
lokal artist upp på scenen 
tillsammans med sju band 
från övriga Stockholm, för 
att genomföra en deltävling 
i Rockkarusellen. 

Den riksomfattande musik-
tävlingen, som är en av Sve-
riges största för oetablerade 
band, arrangeras av Studie-
främjandet. Alla som vill får 
vara med oavsett musikstil, 
ålder och erfarenhet och i år 
deltar 639 artister från hela 
landet.

Från Ekerö kommun deltar 
bland annat rockbandet Asi-
norum.

– Grunduppsättningen av 
bandet har funnits sedan vi 
gick i årskurs sex, berättar Max 
Åsander, som är en av delta-
garna och nu går andra året på 
Rytmus musikgymnasium.

Han ser fram emot att spela 
på hemmaplan efter att ha 
gjort sin första Rockkarusell-
spelning i Älvsjö.

– Det känns alltid bra att 
få spela för hemmapubliken, 
det är svårt att få med sig dem 
till spelningar på andra stäl-
len, fortsätter han.

Dessutom kommer publi-
ken på Fabriken att få gunga 
loss till rockbandet Black 
River Valley och soloartis-
ten Jessica Jansson som alla 

kommer från Mälaröarna.
Vid nästa deltävling som äger 
rum på Farbiken den 1 april 
deltar bandet Jay Day där 
ekeröbon Eva Hertz ingår.

Tävlingen pågår under ett 
halvår och varje band får göra 
minst tre spelningar på olika 
scener runtom i länet. De be-
döms sedan med både jury- 
och publikpoäng för bland 
annat låtmaterial, samspel 
och framträdande. De band 

som går vidare i varje grupp 
möts sedan i distriktsfinaler. 
Till slut koras vinnaren i riks-
finalen som äger rum i maj.

Rockkarusellen startade 
i Östergötland 1987 och var 
länge en plantskola för unga 
Linköpingsmusiker. Lasse 
Winnerbäck och Louise 
Hoffsten är några av artister-
na som börjat sin musikkar-
riär i just Rockkarusellen.

LO BÄCKLINDER

Överst syns rockbandet Black River Valley och underst delar av 
Asinorum. Tillsammans med soloartisten Jessica Jansson framträder 
de på Rockkarusellspelningen på Fabriken den 11 mars.     
          Foto: Michael Davis och Marie Guldager

Mälaröband i Rockkarusellen



Servicetekniker
Vi söker två servicetekniker till vår växthusanläggning i Ekerö 
kommun utanför Stockholm.

Har du gedigna kunskaper inom el, styr- och reglerteknik eller 
mekanik och är en hejare på problemlösning? 
Då kanske du är vår nästa medarbetare?

där du också registrerar din ansökan. 

www.svegro.se

Företagareföreningen  på Mälaröarna höll sin februariträff på 
Stockmos toppmoderna fruktfabrik i Stenhamra och fick där en guid-
ning av vd Christer Wretlind. Företaget  som startade 1932 med att 
tillverka äppelmos har idag en stor produktion av saft och cider.

 Foto: Christer Svanberg

Glenn Strömberg  Den 24 februari gästade den legendariske fotbolls-
spelaren Glenn Strömberg ICA Tappström. Där bjöd han på pizza, 
tilllverkad av egenproducerade råvaror  och signerade sin bok om mat 
från Italien. 

 Foto: Elias Andersson
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Skridskodag Friluftsfrämjandet Mälaröarnas årliga skridskodag 
genomfördes lördagen 26 februari vid Tranholmen. Programmet bestod 
av ”dopp i isvak” av tolv frivilliga samt demonstrationer av Civilförsvaret, 
Sjöräddningens svävare och Ekerö räddningstjänst. En stor mängd 
intresserade åskådare och skridskoåkare fanns på plats. 

 Foto: Gösta Norrgård

Gratisåkning och korv bjöd kommunen och Ekebyhovsbacken på i 
strålande solsken söndagen den 20 februari. På bilden syns kommu-
nalrådet Peter Carpelan, skidåkaren Sally, 4 år och Ekebyhovsbackens 
Alexander Blomqvist framför pistmaskinen som är säsongens stora 
investering. 
                       Foto: Linda Blanckert

Fullmånepromenad  På initiativ av Ekerö civilförsvarsförening och 
med den lokale entusiasten Stefan Qviberg som arrangör ordnades 
den 18 februari guidad tur på Hovgården, Adelsö i fullmånens sken. 
Efter vandringen på gravkullarna bjöds soppa och bröd i kolarkojan där 
Stefan Qviberg berättade om hur kolning går till.

 Foto: Mats Helmersson

Utställning  Invigningen av upplevelseutställningen ”Det var en gång...
en vikingatid” i  Galleri Utkiken den 26 februari var det stora startskot-
tet för vårens vikingafokus, då mängder av musik- och teaterföreställ-
ningar, berättelser och föreläsningar erbjuds. Det var stort tryck från 
vernissagepubliken innan utställningsdörrarna öppnades. 

 Foto: Ove Westerberg

Vikingaskepp  Längst in i läshörnan i huvudbiblioteket har mängder av 
vikingaskepp anlöpt. Öarnas för- och grundskoleelever är skeppsbyg-
gare till dessa imponerande farkoster. Ovan Stenhamraskolans försko-
leklass bidrag. Allt är en av många delar i vikingatidstemat som finns i 
biblioteket ända in på sommaren. 

 Foto: Ove Westerberg

Författarbesök Författaren Kerstin Vinterhed berättade om sin all-
deles färska bok ”Mordet: Om öppna och dolda motsättningar bakom 
Palmemordet” för intresserade åhörare på biblioteket i Ekerö centrum 
den 22 februari. 

 
Foto: Åsa Sjöberg

Telefon 08-624 55 00
info.royalpark@radissonblu.com

www.royalparkhotel.se
Frösundaviks Allé 15    |    Solna

GRILLKVÄLLAR
GLASSKIOSK

HAGAPARKEN
BRUNNSVIKEN

HAGA SLOTT
FJÄRILSHUSET
EKOTEMPLET

TEATER I HAGA
KOPPARTÄLTET

EVENEMANG

Sommar i Hagaparken på
Royal Park Hotel Stockholm

Upplev det kungliga Stockholm i den dlösa parken runt 
Haga slo  Arkitekturen  Brunnsvikens natur  teatern  
Koppart ltet  F rilshuset...
Royal Park Hotel Stockholm erb uder små och stora 
n utningar  från glasskiosken i lusthuset ll grillkv llar  
SPA-weekender  roman ska weekender  restaurang och 
mycket  mycket mer.
V lkommen ll en oas d r den stå  s lla



SÖKES! 
Personliga assistenter 
till kvinna på Adelsö

Vi söker Dig som har erfarenhet av arbete inom personlig 
assistans, handikappomsorgen eller hemtjänsten.

Kvinnliga assistenter önskas till en 60-årig kvinna på Adelsö, 
som tas hand om i sitt hem.  Vi ser gärna att du är flexibel, 
omhändertagande, utåtriktad och har en positiv livssyn. 

Du hjälper kvinnan med diverse personliga, vardagliga 
göromål såsom hygien, av- och påklädning, toalettbestyr 
och förflyttningar. Du tillreder måltider, fika och deltar i de 
aktiviteter som står på dagens agenda samt utför städning 
och tvättning.

Arbetstid: Heltid och deltid, både dag, kväll samt helg.

Skicka CV samt din ansökan till: jobb@assistansfordig.se 
och ange referens Adelsö

Assistans för Dig i Sverige AB är ett serviceföretag 
för brukare som är berättigade personlig assistans. 
Vår verksamhet kännetecknas av närhet, personligt 
bemötande, tillgänglighet, delaktighet, trygghet och 
engagemang. Vi tror på hög service och har därför 
en jourtelefon tillgänglig för både brukare och
personliga assistenter.

Assistans för Dig rekryterar, utbildar och anställer 
personliga assistenter efter brukarens behov. 
Tillsammans med brukaren utformar vi ett individuellt 
upplägg. Det är brukaren som har första och sista 
ordet gällande sin personliga assistans. Vi hjälper 
även brukare som har, eller vill ha, en anhörig som 
assistent. Assistans för dig erbjuder bra försäkringar, 
löner och villkor. 

www.assistansfordig.se

Att köpa vin i bag-in-box är ofta ett gott val för det större sällskapet. 
Det är smidigt och lätthanterligt, det behövs ingen extra påse att 
bära boxen i från butiken och det blir heller ingen extra glasvikt att 
släpa hem och sedan kånka iväg till glasåtervinningen. 

Vad man ofta inte tänker på är att vin på box dessutom är smidigt 
och lätthanterligt redan på vägen till butiken, ja faktiskt hela vägen 
från ursprungslandet. Ingen extravikt av glas, smidigare och miljö-
vänligare.

Välj Viña Albali Barrel Aged, ett mjukt rödvin från Spanien för-
packat i en trelitersbox. Eller prova Santa Ines Reserva Cabernet 
Carmenère Malbec, ett kraftigt chilenskt rödvin som förpackats på 
box här i Europa och som tack vare producentens miljötänkande 
faktiskt är så »grönt« att det har certifi erats som ett klimatsmart vin. 
Inte så tokigt. Så gör ett skönt, grönt vinval – välj en box!

DOMAINE WINES AB.  TEL 08-546 107 00. WWW.DOMAINE.SE

VIÑA ALBALI BARREL AGED. Pris: 189 kr.  Varunr : 2427. 13% vol.

SANTA INES RESERVA. Pris: 199 kr.  Varunr : 6283. 14% vol.

BÅDA BOXARNA FINNS PÅ SYSTEMBOLAGET PÅ EKERÖ

Sköna och gröna vinval

DAGENS INDUSTRI 
WEEKEND 

25 FEBRUARI 2011ALLT OM VIN 

20 DECEMBER 2010

BÄSTA 
KÖP!



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

Börja spela golf 2011
Nybörjarkurs som ger grönt kort

 
Vuxen 1.995 kr

Barn/ungdom 1.595 kr
 

www.troxhammargk.se

Årsmöte 
i föreningen Ölsta Folkets Hus
26 mars 2011 kl 16:00

Efter mötet blir det pubkväll!
 
Hjärtligt välkomna!
 
www.olstafolkpark.se

Vi hjälper till vid 
arbetstoppar!LEDIG

www.butiksbyn.se

lokal i byn
86 m2

Ämnad som klädesbutik
Ring 070-456 81 71
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Det är nu tio år sedan Drott-
ningholms slott med park 
fick status av världsarv. 
År 2011 är alltså ett jubi-
leumsår. Stoltheten över 
att ha ett världsarv borde 
i år uppmärksammas av 
Ekerö kommun. Men Ekerö 
kommun tycks ha uppfatt-
ningen att Drottningholm 
bara ligger i vägen för 
Förbifart Stockholm. Ingen 
stolthet lyste ur ögonen på 
kommunstyrelsens ordfö-
rande när han talade i Ekerö 
kommunfullmäktige den 19 
oktober:

– Starkt ökad trafik på en 
breddad 4-filig väg genom 
Drottningholm är inget hot 
mot Drottningholms världs-

arvsstatus.
– Fornfynd som hittas 

vid vägarbetena är enbart 
besvärande eftersom riksan-
tikvariska synpunkter skulle 
fördröja arbetet med vägen.

Världsarvskonventionen 
(1972) säger att världsarv är 
en oersättlig tillgång, inte 
bara för landet det ligger i 
utan för mänskligheten som 
helhet. Enligt den av Sverige 
ratificerade konventionen 
har Sverige som nation åtagit 
sig att för all framtid skydda, 
bevara och vårda världsarvet 
Drottningholm till förmån 
för kommande generationer. 

UNESCO:s expertorgan 
ICOMOS (International 
Council on Monuments and 

Sites) bevakar hur Sverige 
sköter sina världsarv. Den 
7 december 2009 skrev 
ICOMOS till både Vägverket 
(nuvarande Trafikverket) och 
Ekerö kommun. Ur brevet:

”ICOMOS SWEDEN 
avråder starkt Vägverket 
(nuvarande Trafikverket) 
från att genomföra i 
arbetsplanen redovisade 
anslutningar till väg 261 och 
därmed sammanhängande 
breddning av vägen genom 
Världsarvet Drottningholm. 
ICOMOS SWEDEN avrå-
der starkt Ekerö kommun 
från att framhärda i sitt 
krav på breddning av 
väg 261 som villkor för 
Förbifarten. Risken är annars 

mycket stor att områdets 
Världsarvsstatus dras till-
baka. Det ses som särskilt 
allvarligt när vi i västvärlden 
inte tar hand om våra världs-
arv.”

Trafikverket har som 
första alternativ valt att 
placera två anslutningar 
till väg 261 på södra Lovön. 
Miljödepartementets krav 
för att ge tillstånd till byg-
gandet Förbifarten är ”att 
negativa konsekvenser för 
naturmiljön, kulturmiljön 
samt landskapets övriga 
värden och funktioner så 
långt möjligt begränsas.”  Det 
borde utesluta trafikplatser 
på södra Lovön.

I det avslutande stycket 

sägs: ”ICOMOS SWEDEN 
finner det högst anmärk-
ningsvärt att en statlig 
myndighet och en kommun 
genom kortsiktig planering 
när det gäller detaljer i hel-
heten äventyrar dess världs-
arvsstatus. Internationellt 
vore det en stor prestigeför-
lust om Sverige förlorar sitt 
kanske mest uppmärksam-
made världsarv.”

Efter drygt ett år har 
varken Trafikverket eller 
Ekerö kommun svarat på 
brevet. Det går ju inte att med 
bibehållen heder besvara 
ICOMOS brev. 

– Bertil och Eva Ottoson, 
Drottningholm

Världsarvet Drottningholm i högsta förvaltningsdomstolen
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• 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.

Nu slarvas det med upp-
lockning av hundbajs i  
Ekebyhovsparken. Det ser 
illa ut vid entrén och hela 
gångstigen upp till slottet.
Vi hundägare är välförsörjda 
med både papperskorgar och 
bajspåsestationer och jag tror 
att vi inte vill ådra oss irrita-
tion från parkbesökare?

– Rob Hopman, 
hundägare

Irritera inte 
parkens
besökare!

Väg mellan Sandudden 
och Ekerö sommarstad
Visst utlovades att en väg, enbart 
för bussar, gående och cyklister, 
skulle byggas för att binda samman 
Sandudden med Hasselbacken, 
Ekerö kyrka och Ekerö sommarstad?

Nu är Sandudden nästan färdigbyggt, 
men ingen sådan väg syns till. Buss 309 
måste fortfarande köra ”serpentin-

backen” tillbaka för att sedan åka ner 
igen Ekerö kyrkväg. Tidsvinsten för 
bussen skulle bli cirka fem minu-
ter, ej att förakta, och någon extra 
”Sanduddsbuss” borde ej behövas då 
alla 309:or kan gå nedanför Ekeröåsen. 
Och tänk, gående och cyklister kan 
använda vägen istället för den farliga 
landsvägen över grusåsen.

Bygg vägen nu! Grävskopor och 
schaktmaskiner finns uppe på åsen för 
att ta hand om de lastbilslass med fyl-
nadsmassor som behövs för att bygga 
en väg.

– Vänligen 
John-Wiktor Holm

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 
datorhjälp 

NU!

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?



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. 
Nu-priserna gäller vid nybeställning av valfri soffa eller fåtölj för minst 8.000:- fr o m 9/3 t o m 4/4. Gäller ej Ekornes och Stressless. Reservation för ev. slutförsäljning och 
tryckfel. Mer info på mio.se 

Sidenkudde Dupion 250:−/st.

NU!

8.990:−

Kombinationssoffa Liverpool med divan och schäslong i tyg 
Vera black, B 327 cm. Nu 8.990:− (9.990:−).

Kombinationssoffa Liverpool med schäslong och cosy hörn i tyg Vera black, B 390 cm, D 93/185, H 88. Ryamatta Firenze 
140x200 cm 3.590:−. Hylla Step i vit- eller svartlack, B 56, D 33, H 189 cm 690:− (990:−). Sidenkudde Dupion 250:−. Tag 3 betala 
för 2! Välj mellan ett 20-tal färger. Armstödsbricka Adelle vit, svart eller ek 149:−.

NU!

9.900:−
(10.900:-) NU!

9.900:−

Soffa Sit Down i tyg Cortina light grey, 
B 299 cm. Nu 9.900:− (10.900:−). 
Köp till nackkudde 690:−.

NU! 

7.990:−

Fåtölj Life i fårskinn svart/svart-
betsad ek med kromad snurrfot. 
Nu 7.990:− (8.990:−).

TAG 3
BETALA
FÖR 2!

3-sits soffa svängd Oxford Delux med 
fjäder/dunblandning i tyg Sierra M 
Stripe, B 253 cm. Nu 13.900:− (14.900:−).

3-sits soffa Focus i läder Hope 
black, B 215 cm. Nu 8.990:− (9.990:−). 
Köp till nackkudde 990:−. 

NU!

13.900:−
NU!

8.990:−

I samarbete med

HÄR 
FINNS

VI! 

TIPS!
För ännu bättre 

komfort, köp till 

nackkudde och 

armstödsbricka 

till din soffa.

1.000:− FÖR DIN SOFFA!
Vi ger dig 1.000 kronor för din gamla soffa, fåtölj eller bäddsoffa fr o m 9 mars vid köp av en ny för minst 

8.000 kronor. Din gamla soffa skänker vi till Myrorna och Frälsningsarméns hjälparbete. Välkommen!

www.mio.se
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REPLIK

Bäste Bengan på Klevbergs-
vägen. Jag läste din insändare 
i MN och blir bekymrad. Vi 
som bor i egnahem ska själv-
klart ha en bra servicenivå 
även på sophämtningen. 
Detta gäller inte minst alla 
våra äldre och rörelsehind-
rade kommunmedborgare. 
I kommunens avfallsplan är 
därför avståndet från det som 
kallas sopbilens ”angörings-

ställe” till sopkärlet reglerat 
att vara upp till tio meter. 

Praktiskt sett betyder det 
ofta att man kan ställa sitt 
sopkärl upp till tio meter från 
vägen där sopbilen kör. Det 
här har stor betydelse för de 
kommunmedborgare som 
inte är så rörliga som vi andra, 
men är också självklart när 
man ska hålla en god service-
nivå. Som fastighetsägare ska 
man normalt inte behöva dra 
iväg kärlet på sophämtnings-

dagen, utan veta att sopåka-
ren hämtar kärlet där det står.  
I tidigare avfallsplaner fanns 
möjligheten för fastighetsä-
garen att, mot en extra avgift, 
placera sopkärlet längre än tio 
meter från sopbilens angö-
ringsställe. Det kanske är 
dags att fundera på att införa 
detta igen? 

– Staffan Strömbäck (M), 
ordförande 
socialnämnden

Bra sophämtning för alla 

Hänvisningsskolor
och indragna busskort
I numret 2 av Mälaröarnas 
nyheter kan man läsa: 
” Här tror jag kommu-
nen gått ut med otydliga 
besked, eller i vilket fall 
olika besked om vad som är 
hänvisningsskola och inte. 
Närlundaskolan har aldrig 
varit officiell hänvisnings-
skola, däremot tror jag att 
föräldrar fått information av 
skolan om att man får buss-
kort, och då har det blivit så. 
Vi har aldrig varit inblan-
dade i det, säger Anders 
Anagrius.”

Kommunens besked är 
oftast otydlig, när det gäller 
vilken skola föräldrar får 
välja för sitt barn, trots att 
det i majoritetens i Ekerö 
regeringsförklaring står : ”Vi 
vill ge Ekerös föräldrar och 
barn/elever ökad valfrihet 
att välja förskola, grund-
skola och gymnasium.”

 För tio år sedan slutade 
Bryggavägen i Ekebyhovs 
allé. För att åka kom-
munalt från Gällstö till 
Brommaplan fick man åka 
med bussen via Träkvista, 
vilket innebar att gäll-
staöbarnen självklart gick i 
Träkvista skola.

2003 var Bryggavägen 
förlängd förbi Ekeby-
hovsbacken och ner till 
Gällstaö, VA var utbyggt 
och nya bostäder växte upp 
snabbt, vilket också ställde 

krav på en förskola på 
Gällastö. 

Kommunen drev på 
den nya busslinjen mellan 
Älvnäs och Gällstaö för att 
gällstaöbarnen skulle kunna 
gå i Närlunda!

Då fanns det ingen 
rondell i korsningen 
Ekerövägen-Ekvägen. Det 
fanns visserligen över-
gångsställe med trafikljus, 
men olyckorna var många 
och rödljuskörningarna 
ännu fler.

Bussen via Närlundasko-
lan innebar en betydligt 
säkrare skolväg.

Begreppet hänvisnings-
skola existerade inte. Alla 
skolor i Ekerö tätort ansågs 
vara näraliggande skola oav-
sett var familjerna bodde. 

Det stämmer att Anders 
Anagrius inte var inblan-
dad på den tiden, men det 
finns möjlighet att ta reda 
på fakta. Men att insinuera 
att skolan inte följt gällande 
regelverk och beskylla för-
äldrarna, för att de valt fel 
skola, är både oförskämt och 
okunnigt.

Om nämnden vill dra in 
busskorten för gällstaöbar-
nen, måste Anders Anagrius 
stå upp för det beslutet och 
inte gömma sig bakom, att 
han inte varit inblandad!

– Ylva Granelli Larsson

REPLIK

Jag är inte emot Förbifarten. 
Jag är emot uppfartsrondel-
ler på Lovö där ekeröbor 
och trafiken från Förbifarten 
ska snurra upp och ner och 
sedan trängas i din fyrfiliga 
puttefnaskväg förbi slottet. 
Det gynnar inte ekeröborna. 
Trafikverkets mål är att 
avlasta Essingeleden och det 
har du gått med på för att få 
rondellerna på Lovön. Det 
blir trångt värre.

Du agerar till förmån 
för framtida boende på 
Västeräng. På Lovö bor 1/22  
av kommunens invånare. 
Försvara våra intressen! 
Men du har gjort upp med  
Wallenbergarna. De ger bort 
Västeräng mot att slippa 
anslutningen på Lindö. 
Ängen ligger tre km från pla-
nerade tunnelanslutning och 
skulle inte störas. Intill din 
puttefnaskväg ligger Malmen 
och slottet. Tror du att vi är 
en tåligare sort?

Och vad gör du åt den 
aktuella krisen? Ta ansvar! 
Köerna  ut börjar vid fyra-
tiden, ibland efter Kanton! 
Kom med den utlovade 
färjan till Hässelby och       
båtbussar och fixa under-
gångar så att ni slipper lju-
sen.

– Gunnel Bergström

Bästa Peter 
Carpelan!

Förutsättningarna för busstrafiken
försämras om fyrfilig väg byggs

REPLIK

Replik till Peter Carpelans 
insändare angående ”Vilket 
ansvar tar KF för Förbifarten?” 
i MN nummer 3 den 21 febru-
ari.  

Kommunalrådet skriver 
om utbyggnadsplanerna för 
Ekerövägen: ”Ett fjärde kör-
fält innebär bland annat att 
kollektivtrafiken blir ett alter-
nativ till bilen”. 

Kommunalrådets påstå-
ende är tyvärr direkt felaktigt. 
Trafikverket och länsstyrelsen 
förutsätter i länsplanen för 
infrastrukturinvesteringar 
2010-2011 att det inte ska 
finnas kollektivtrafikkörfält 
på en utbyggd Ekeröväg 
med fyra körfält. Dagens 
kollektivtrafikkörfält in mot 

Brommaplan kl  7-9 på var-
dagsmorgnar kommer alltså 
att avskaffas, och bussarna 
trängas med bilar i köerna 
in mot Brommaplan. Och 
samma visa på eftermiddagen 
i andra riktningen. Effekten 
enligt Trafikverkets egen kon-
sekvensbedömning blir: ”för-
sämrade förutsättningar för 
kollektivtrafiken”. Det är ju 
inte konstigt. Måste bussarna 
också stå i kö i rusningstrafi-
ken så är sannolikheten stor 
att fler tar bilen och bilköerna 
blir längre. Som planerna för 
utbyggnaden är utformade i 
dagsläget blir kollektivtrafi-
ken alltså ett betydligt sämre 
alternativ till bilen än idag.  

Kommunalrådet har 
antingen inte läst dokumen-
ten om utbyggnaden eller 

använder tom retorik om kol-
lektivtrafiken.  Om det verkli-
gen vore viktigt för kommu-
nen att bidra till en attraktiv 
kollektivtrafik, mer än tomma 
ord, borde väl kommunen 
kräva att kollektivtrafikkörfält 
blir kvar också på en fyrfilig 
Ekeröväg? Har så skett?

Har kommunen i logikens 
namn kollat om Stockholms 
stad också tänker ta bort 
sitt kollektivtrafikkörfält 
från kommungränsen vid 
Nockeby till Brommaplan på 
morgnarna? Annars blir det 
en väldig köbildning när bilar 
från två körfält på Ekerövägen 
ska sammanfogas i ett så fort 
kommungränsen passerats.

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

Öppet: Mån Fre. 06.30-16.00

RENOVERA INNE?
Vi har utrustningen som underlättar!

Skivhiss för 
montering  
av gips i tak.

dammfri 
slipning!

MUNSÖ IF:s årsmöte  
Torsdagen den 24 mars 

kl 18.30 vid Husby skola
Vi börjar med prisutdelning och kaffe, 

saft och tårta.
Varmt välkomna!   Styrelsen

BROTTNING | Lördagen 12 
februari gjorde de unga Skå 
IK brottarna bra ifrån sig 
på Stockholms DM. 

DM gick av stapeln i Enske-
dehallen och tävlingen var 
även Djurgården brottnings 
100-års jubileum med många 
meriterade besökare. 

Skå IK brottning ställde 
upp med åtta tävlande och 
tog hem hela tre guld, fyra 
silver samt en bronsmedalj. 

– Vi är alla glada över det 

fina resultatet och tror på en 
bra fortsättning under året, 
säger Jan Bäcke från Skå IK.

Skå IK brottning har ge-

nom åren haft många bra 
brottare och verkar vara på 
väg uppåt bland både tjejerna 
och killarna. I dagsläget har 
klubben en jämn fördel-
ning mellan tjejer och killar 
bland medlemmarna. Några 
av tjejerna ingår även i Team 
Stockholm och har börjat 
att representera staden vid 
tävlingar ute i landet tillsam-
mans med tjejer från övriga 
Stockholmsklubbar.                 

                  EL
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DET HÄNDER  TILL DEN 21 MARS

HANDBOLL | Damer div 4 B: 20/3 kl 16:15 Tappströms bollhall: Skå IK - BK Sol Damer div 3 norra: 
19/3 kl 18:45 Tappströmsskolan: Ekerö IK - Bollstanäs SK INNEBANDY | Herrar div 4 västra: 19/3 kl 
17:15 Tappströmsskolan: Skå IK - Örby IS 

HANDBOLL | Skå IK:s 
handbollsflickor -98 erövra-
de tredje plats i Stockholm.

Helgen 12-13 februari avgjor-
des sista steget i C-propagan-
dan i handboll som är ett di-
striktsmästerskap för flickor 
födda 1998 och 1999. 

Från början var det 32 lag, 
men efter tre gruppspelsom-
gångar under säsongen där 
antalet lag varje gång halv-
erats, återstod de fyra bästa 
lagen i distriktet. 

Ett av dessa var Skå IK:s  
flickor -98 som efter semifi-
nalförlust mot totalsegrarna 
från Skogås slutade på en 
mycket meriterande tredje-
plats. 

I sammanhanget ska näm-
nas att Skogås är ett av landets 
absolut bästa lag i denna års-
kull.  Bättre än så här har hel-
ler inget lag i Skå IK:s historia 

placerat sig i denna cup.  
Laget har också haft stora 

framgångar i seriespelet där 
de deltar med ett lag i högsta 
möjliga serien och i skrivan-
de stund håller tredjeplatsen 
även där.  Ytterligare ett lag 
har man igång i B-serien. 
Knappt hälften av tjejerna 
i laget kommer från Ekerö 
och resterande kommer från 
Stenhamra.  

– Till kommande säsong 
ser tjejerna fram mot att delta 
i SM för B-flickor och då möta 

lag från hela landet. Om de 
ska kunna hävda sig där beror 
mycket på de förutsättningar 
laget får i form av tillgång till 
träningstider i kommunens 
enda fullstora handbollshall, 
säger säger Olle Johansson, 
Skå IK F-98 och tillägger:

– Innevarande säsong har 
de inte fått någon träningstid 
alls i Bollhallen utan fått nöja 
sig med Stenhamraskolans 
alltför smala hall där kantspe-
larna inte får det utrymme 
som behövs.  En ny bollhall 
utlovades av våra styrande 
politiker i samband med va-
let i höstas så tjejerna ser nu 
fram mot att den snart ska 
stå färdig så de kan fortsätta 
utvecklas och representera 
Ekerö kommun runt om i 
landet.

                   EL

Jenny från Ekerö till AIK

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

Guld, silver och brons till Skå IK brottning Ännu ett flicklag har visat framfötterna 

FOTBOLL | Jenny 
Nauwelaerts de Agé med 
rötter i Ekerö IK, har kon-
trakterats till AIK damfot-
bollslag.

22-åriga Jenny Nauwelaerts 
de Agé började med fotboll i 
Ekerö IK när hon var tio år.

Vid tretton års ålder blev 
hon målvakt. Hon gick så 
småningom över till IF 
Brommapojkarna.

Under 2008 hade de ett 
samarbetsavtal med AIK. På 
det viset blev Jenny andra-
målvakt för AIK under några 
matcher i Damallsvenskan 
2008. Under 2009 och 2010 

har hon varit målvakt i Vasa-
lunds IF. Men nu är det alltså 
AIK som blir Jennys klubb. 

– Äntligen. Det är jättero-
ligt, det är på riktigt nu, säger 
Jenny.

AIK:s chefstränare Patric 
Jildefalk har följt henne i näs-
tan fyra år från tiden hon var 
i Brommapojkarna och fanns 
också med som en del när 
hon valde att gå över till Va-
salund. AIK åkte ur Allsvens-
kan och hamnade då i samma 
serie som Vasalund.

– Det var ganska givet att 
ställa frågan till Jenny om 
hon inte kunde tänka sig 
att spela med oss. Det är en 

otroligt ambitiös människa, 
inte bara fotbollspelare. Vad 
hon än dedicerar sig till så har 
hon väldigt mycket energi 
och vilja att driva sig framåt. 
Skulle alla spelare vara så 
skulle det vara fantastiskt, 
säger Patric Jildefalk och till-
lägger:

– Jag tror att Jenny på sikt 
absolut kan bli en allsvens 
målvakt. När laget också har 
en stark ambition att spela 
allsvenskan, tror jag att det 
triggar henne ännu mera. 

               EWA LINNROS
Henrik Jurelius, AIK Fotboll ungdom, Jenny Nauwelaerts de Agé och Patric Jildefalk, AIK:s chefstränare.
              Foto: Henrik Jurelius

Brottarmedaljer till Skå IK.
                  Foto: Jan Bäcke

Linjeskott av  Malin Alders, Skå IK.
                  Foto: Jan Bäcke
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HANDBOLL
Herrar div 4 ö
Sparta 15 13 0 2 545-83 26 162

Harrin 14 9 2 3 401-357 20 44

Söder 15 8 1 6 382-366 17 16

V/AIK 14 6 2 6 381-374 14 7

Sorun 14 6 2 6 389-383 14 6

Sannad 14 6 0 8 355-346 12 9

Liding 14 6 0 8 338-346 12 -8

Skå IK 14 6 0 8 327-349 12 -22

Stubb 15 5 1 9 363-446 11 -83

Westis 15 2 2 11 352-483 6 -131

INNEBANDY
Damer div 3 norra

Järfälla 14  12  2 0  77-26 38 
AIK 14  11  1 2  93-33  34 
Kungsäng 14  10  1 3  78-32  31 
Bollstanäs 15  8  2 5  56-40  26 
Vallentuna 14  7  1 6  68-53  22 
KTH IF 14  4  1 9  42-75  13 
Töjnan 14  4  1 9  43-79  13 
Västerorts 15  3  1 11  46-87  10 
Ekerö IK 14 0 0 14  21-99  0 

 

INNEBANDY
Herrar div 4 västra

Örby  14  11 3 0 115-57 36 
Vällingby 15 10 3 2 89-62 33 
Skå IK 14 9 3 2 106-58 30 
Sthlm 15 9 3 3 86-56 30 
Äng/Sätra 14 5 1 8 68-75 16 
Orm/Skäl 14 4 2 8 84-98 14 
Sälklubb 14 4 1 9 71-117 13 
Mid.krans 14 3 1 10 54-83 10 
Stockh.W 14 0 1 13 44-111 1 
Kallhäll IBK/Utgått 

INNEBANDY
Herrar div 5B
Ulvsunda 15 12 2 1 144-64 38 

Ekerö IK 17   12 1 4 144-75 37 

Marieb 15 10 3 2 95-54 33 

Mälarö 15 9 1 5 90-84 28 
Hässelby 15 9 0 6 107-68 27 

Lokomo 15 8 2 5 103-94 26 

Sundby 16 5 2 9 83-107 17 

Ängby 15 4 0 11 80-95 12 

EricKista 15 2 1 12 71-126 7 

Econo 16 0 0 16 57-207 0 

ISHOCKEY
Herrar div 2 forts
Lidingö  12  10 1 1 97-27  21

Lidingö  16  13  2 1 122-36 28

Ormsta  16 10 2 4 71-40 22

Mälarö  16  10  1 5 69-59 21

Linden 16 8 1 7 76-60 17

Farsta 16   8 0 8 61-50 16

MB  16 7 1 8 65-71 15

Rimbo 16 3 3 10 41-63  9

Norrtälje 16 3 3 10 40-69 9

Solna  16 3 1 12 39-136 7

HANDBOLL
Damer div 4 B
Skå IK 18 17 1 0  582-303 35 279

Årsta 18 15 1 2 499-314 31 185

Bajen 18 13 0 5 383-353 26 30

Spifen 18 12 0 6 455-398 24 57

HUFF 18 11 1 6 458-353 23 105

Sports 18 10 0 8 373-344 20 29

Tellus 18  7 1 10 320-397 15 -77

Älta 18  5 1 12 327-373 11 -46

Tyresö 18 4 2 12 288-376 10 -88

Ösmo 18 4 1 13 259-453 9  -194
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50 ÅR SEDAN | Bagarbyxa 
och ljusa pastelltoner är 
något av de modetips som 
besökarna får vid två man-
nekänguppvisningar våren 
1961.

Färingsölottorna och 
färingsökretsen  av Röda 
korset ”ordnar en omfat-
tande och kvalitetsmässigt 
avancerad mannekängupp-
visning” i stora samlings-
salen i Svartsjö under mars 
månad 1961. 

I Mälaröarnas nyheter 
informeras läsarna om att 
det gäller att hålla sig framme 
om man vill bevista någon av 
de två modevisningar som 
arrangeras. 

”Med tanke på rusningen 
till fjolårets modevisning 
som blev stor succé torde 
färingsödamerna göra klokt i 
att boka platser i god tid.” 

Det är inte bara damkläder 
som ska visas, även ”aktuella 
kläder” för herrar och barn 
presenteras. De, som man 
skriver, ”kvalitetsmässigt 
avancerade mannekängupp-
visningarna” torde ha att 
göra med att en rad stjärn-
mannekänger medverkar.

”Bland de deltagande 
mannekängerna märks Ma-
rita Lindholm, just nu en av 
landets mest kända utövare 

av sitt yrke. Konferencier blir 
klädkunniga och spirituella 
fru Metta Samuelsson, Ill-
ända, lottakårens ledare.”

Biljetterna kostar fem 
kronor och behållningen går 
till ”Sverige hjälper”.

Uppenbarligen har läsarna 
tagit fasta på uppmaningen 
att boka platser. Närmare 
1500 kronor blir nämligen 
nettobehållningen vid man-
nekänguppvisningarna. 

”Vid båda modevisning-
arna var salen i det närmaste 
helt fylld av klädintresserade 
färingsödamer. Även en och 
annan modig herre hade 
vågat sig in för att titta på hur 
den maskulina habiten ska 
se ut i vår.”

Damernas vårmode 1961 går 
i ljusa pastelltoner och är ge-
nomgående ledigt eleganta i 
snittet. Herrarna får finna sig 
i att slopa axelvadderingen.

”Den gamla hederliga ba-
garbyxan i pepitamönster är 
sista modet och kavajen ska 
ha smala slag, gärna med jack 
och rundade hörn nedtill.”

Publiken får inte endast en 
professionell modevisning 
att beskåda. ”Kantor Theo-
dor Jansson ackompanjerade 

skickligt visningen med lätt 
vårmusik.”

Några av damerna får 
också med sig ett mode-
riktigt plagg hem. Fru Gun 
Asplund från Hilleshög 
vinner en ”tricelklänning” 
och fru Stina Thulin från Skå 
kammar hem vinsten av ett 
par terylenbyxor. 

Men det är inte bara kläder 
som lottas ut. Fru Aino Tu-
resson från Kungsberga får 
med sig ett kaffebord och fru 
Tora Bervall en urna. 

Vid den andra modevis-
ningen är det fröknarnas 
tur att vinna. Motsvarande 
vinster går till fröken Elisa-
beth Engström, fröken Inger 
Persson samt fröken Mo-
nica Östman, samtliga från 
Svartsjö. Urnans vinnare, 
innehavaren av lott nummer 
54, efterlyses dock. ”Om 
den senare inom tre veckor 
hör av sig till fru Samuels-
son på Illända gård, lämnas 
besked om var urnan finns 
att hämta.” 

Huruvida urnan fann 
sin vinnare får vi inte veta. 
Intressant vore dock att veta 
om vinstkläderna, som kan 
tänkas vara moderiktiga 
igen, kanhända bärs av ett 
barn eller barnbarn idag...

 
                          EWA LINNROS

Vårmode för damerna på 
Färingsö och en och annan herre

Bränsleförbrukning bl. körning: 5,9l/100 km. CO2: från 135g/km. Finansiering enl Mitsubishi Motors Finans: avbet. 36 mån, kontant 30%, restvärde 
45%, rörlig ränta per 2011-02-28 5,95%, effektiv ränta 6,85%. Gäller så långt lagret räcker dock längst t o m 2011-03-31. Kan ej kombineras med andra 
avtal eller erbjudanden. Samtliga priser är cirkapriser, ovan pris gäller för ASX 1.6 AS&G 2WD,  nns även som 1.8 Diesel AS&G 2WD och 1.8 Diesel 
AS&G 4WD. Bilen på bilden är extrautrustad. 

MITSUBISHI CENTER EDITION
Anti-sladd och anti-spinn system (ASTC) 7 krockkuddar  Dimljus fram 

(automatisk belysning dagtid) Panikbromsassistans  Panikbromsvarnare 
Regnsensor  12V uttag  Backspeglar elektriskt justerbara och 

uppvärmda CD/radio med 6 högtalare och AUX- och USB ingång för 
externa ljudkällor  Elfönsterhissar fram och bak Farthållare  Fjärrstyrt 
centrallås Genomlastningslucka (skidlucka) Golvkonsol med skjutbart 
armstöd, mittmonterat fram  Handskfack med kylning och uppvärmning 

Klimatanläggning ACC  Kontroller för radio och farthållare i ratt 
Mittarmstöd bak med integrerade mugghållare  Ratt justerbar i höjd och 

avstånd  Starthjälp i backe  Aluminiumfälgar 16” med 215/65R16 däck 
Läderklädd ratt och växelspaksknopp  Multi-Informations Display (MID), 

färddator    Mörktonade sidorutor bak samt bakruta.

ASX 1,6 MITSUBISHI CENTER EDITION PRIS  179.900 kr 
(ord.pris 199.800 kr) eller 2.217 kr/mån inkl försäkring och 
3 mån fritt låneskydd. Endast ett begränsat antal.

Sveriges 
längsta bilgaranti

SSSSSSSSSSSSSSSS iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jämtlandsgatan 131-133, Vällingby. 08-120 300 50. 

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE  

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
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Eftersom varje människa är unik 
tror vi att även det sista avskedet 
måste vara det. Tillsammans med 
en av våra erfarna rådgivare 
utformar vi begravningen med 
omtanke i minsta detalj. Därför 
blir det också lite personligare.

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

Sandviksv. 4, 08 - 560 310 65 
Ring för tidsbokning

Ny adress

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

Däckspecialisten!
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

• Familjeannonsera GRATIS!  
• Max 100 tecken inkl blanksteg 
• Publicering sker i turordning
• Bröllopsannonser begär prislista
• Skicka till 
familj@malaroarnasnyheter.se 

 nyheter
MÄLARÖARNAS

DÖDA
• Flemming Nielsen, Fären-
tuna, avled 4/2, 66 år.
• Sven Thomas Eriksson, 
Ekerö, avled  9/2, 59 år.

• Barbro Högstedt, Sten-
hamra, avled 12/2, 88 år.

• Hans Gösta Dellrud, 
Adelsö, avled 15/2, 80 år.

• Britta Malm, Ekerö, avled 

17/2, 92 år.

• Hans Yngström, Svartsjö, 
avled, 18/2, 83 år.

• Elsa Maria Lindén, Ekerö, 
avled 22/2, 100 år.

malaro.com

MN på...

Brommaplan 420, Bromma 

Tel. 08-709 86  50
www.fonus.se Torun Dittmer

Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik 

och försäkringar. 

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

Hembesök  Jour dygnet runt 

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

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

Grattis värl-
dens bästa 
mamma, 
Inga-Britt 
Grytsberg 
på 80-års-
dagen den 
8/3 från 
Gittan.

Grattis 
Hampus på 
1-årsdagen
och välkom-
men till 
Ekerö.
Kramar från 
farmor och 
farfar.

Världens 
bästa dotter 
och stora-
syster fyller 
år 7/3!  Grat-
tis Emma 
från pappa, 
mamma & 
Kyan.

Grattis 
Marcus på 
din 10-års- 
dag den 27 
februari 
från mor-
mor och 
morfar.

Grattis Elias 
Lillieqvist, 
som fyllde 
1 år den 28 
februari!
Kramar 
från mor-
mor och 
Göran!

Elias blev 
storebror 
till Gustav 
den 20 
december 
2010.

Philip 
Larsson i 
Stenhamra
fyller 6 år 
den 12 mars.
Grattis från
mamma, 
pappa och 
Emilia.

Nu är du änt-
ligen hos oss! 
Loke föddes 
10/2 -11 på 
BB Stock-
holm. Chri-
stoffer, Seba-
stian, mam-
ma & pappa.

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, som drar från stl 50 och uppåt, 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. 

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Morfar och Svärfar

Flemming
Nielsen

* 5 september 1944

har lämnat oss i stor 
sorg och saknad

Färentuna 4 februari 2011

K E R S T I N
SUSANNE och NICLAS

Andrea  Oscar
HELENA
Denniz

Släkt och många vänner 

Av litet gav Du mycket
Av glädje gav Du mer
Av kärlek gav Du allt

Begravningen äger rum fredag 
25 mars kl 14.00 i Skå kyrka. Efter
akten inbjudes till minnesstund 
i församlingsgården, Stenhamra.

Tacksam för svar till
Klockarebolagets Begr.byrå 

tel 08-268110 senast 18 mars.

Vår kära

Britta Malm
* 15 december 1918
✝ 17 februari 2011

Härlig är jorden
Härlig är Guds himmel 

EVA och GÖTE
KERSTIN och JAN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Begravningen äger rum 
i familjekretsen.

Ett stort tack till Blåklockans
personal, Kullens äldreboende,

för hjärtevarm omsorg. 

Min Älskade make
Vår kära pappa, 

morfar och farfar

Rolf
Blomberg

*  23 juni 1941

Har idag stilla insomnat
Stockholm 8 februari 2011

 
U L L A
BENGT
Ida  Isak

EVA och CHRISTER 
LENA och STEFAN 

MARIE och FREDRIK
Sara  Alexander  Emma

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var
önskar så att Du

bland oss fanns kvar
När Dina steg har tystnat

När Dina ögon slocknat
vi alla minnen har______________________  

Begravningsceremonin äger 
rum i Lötsjöns kapell 

den 18 mars.
Rolfs önskan: Ljus och/eller 

färggrann klädsel. 
Tänk på barncancerfonden

Vår käre

Hans Yngström
* 11 januari 1928
✝ 18 februari 2011

LENNART och ANNA-LENA
Kalle

Syskon
Övrig släkt och vänner

Mor har räckt Dig handen
Far har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen

Begravningen äger rum fredagen
den 1 april kl 11.00 i Hilleshögs
kyrka. Efter akten inbjudes till

minnesstund i församlingssalen.
Tacksam för svar till

Klockarebolagets begr.byrå 
tel 08-268110 senast den 25/2.

Tänk på Hjärt-Lungfonden 
tel 0200-882400.

 JPS Allservice  
EKERÖ   073-903 76 20

Hjälp i kylan!
Snöskottning/sandning

garageinfart
Starthjäp/personbilar

Transport till återvinning m.m.
Från 200 kr Ekerö närort 

Mälarökyrkan
Söndag 13/3
11.00 Gudstjänst
1:a i fastan: 
Prövningens stund
Predikan: Samuel Klintefelt
Musik: Malin och Sivert 
Åkerljung

Söndag 20/3
11.00 Gudstjänst
2:a i fastan: 
Den kämpande tron
Predikan: Samuel Klintefelt
Musik: Kören Mälarklang

Mälarötorg 12, Ekerö

Vår kära

Birgit Eriksson
* 10 februari 1924
✝ 18 februari 2011

Ingemar och Margareta
Sten och May 
med familjer 

Begravningen äger rum fredagen
den 25 mars kl 14.00 i Munsö

kyrka. Därefter inbjudes till
minnesstund i församlingsgården.

Osa till alfa/Ekerö begr.byrå 
tel 08-560 310 65 senast 18 mars.

Vår käraste

Karin
Lunneskog

* 3 maj 1918
✝ 23 februari 2011

BENITA och PETER
KJELL och BERIT

Barnbarn
Släkt och vänner 

Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste. 

Tänk gärna på Cancerfonden 
tel 020-59 59 59.

... nätet 
redan på 

torsdagar...



• 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

Soffbord i jakaranda 70-tal.
Storl. 135x85. Fint skick.  
Pris  400:-. Tel. 560 449 12.

Toyota Corolla Verso 1.8 – 
08. Välvårdad 7-sitsig bil, 
nyservad 6000 mil. Manuell, 
vinterdäck dubb., dragkrok, 
bensin, takräcke . Pris 145 
000 kr. Låter det intressant 
ring 076-405 37 54.

Antik 
vagns-/
stallykta 
till salu 
för 700:-. 
Frågor? 
Ring 560 
316 34.

Arabiaporslin felfritt från 
70-talet. 12 koppar med fat.
Säljes för 400:-. Ring 560 
316 34.

Bilbarnstol Akta Graco. 
Upp till 25 kg. Har varit 
extrastol för barnbarn och 
inte sliten på något sätt. 
Självklart krockfri och med 

alla remmar. Finns i Älvnäs. 
500:- prutat och klart. Kent 
0705-79 96 05.

4 st fina vinterdubbade 
däck. Endast använda 1/2 
vintern 2009/10 pga bilbyte. 
Peugot 307 4 bult Toyo 
195/65 R15 95T. Megafälgar 
10 ekers. 3 500 kr. 
070-827 24 13.

BORTSKÄNKES

TV-bänk bortskänkes mot 
avhämtning. Finns på Helgö.
H: 50 cm. D: 43 cm. B: 118 
cm. Anna 070-215 28 78

ÖNSKAS HYRA

Vi är en skötsam barnfamilj 
på två vuxna, två barn och 
hund! Vi söker hus/stuga 
att hyra i Ekerö - Nyckelby - 
Munsö-trakterna! Vi har fast 
inkomst och är skötsamma! 
Inflyttning till sista maj. Vid 
intresse mejla Dennniise@
hotmail.com eller ring De-
nise på 0702-55 84 86.

Kvinnlig pensionär önskar 
hyra torp eller liten stuga 

med allmänna kommunika-
tioner. Gång-, cykelavstånd 
till bad. Ej rökare, ej husdjur. 
April-sept. Kristina. Tel. 80 
14 86.

SÖKES

Aupairplats sökes av tysk 
studentska from 1 juli, 
2011 för ca ½ år eller 1 år. 
Svensk anknytning, mormor 
svenska. 19 år, rökfri, kör-
kort. Gärna hästgård.
Referens: P. Leijonflycht, 
Helgö. Tel: 08-560 200 12
Email: luzietiesing@web.de

TACK

Tack till den fantastiske tid-
ningsdistributör som såg till 
att vi alla fick våra tidningar 
på morgonen fredagen den 
11 februari trots snöstorm 
och oplogande vägar. Det 
var säkert jättebesvärligt.
Kerstin, Växthusvägen.

Tack till er alla som erbjöd 
hjälp när jag hade kört min 
Twingo i diket den 10/2  
nära Bergvik. Både jag och 
bilen klarade oss finfint 
utan skador. Speciellt tack 
till mina grannar Marie och 
Christer som ryckte ut och 
drog upp mig ur diket. Ni är 
fantastiska! Ellinor
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www.tradgardsakademin.se

info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 

för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

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



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

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 

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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ISO/IEC 17020 (C)

    

Funderar du på att ta mopedkort i vår? Då är 
det hög tid att anmäla sig nu! Årets första 
mopedkurs har redan gått av stapeln och flera 
kurser är inbokade under våren, bland annat 
26+27 mars, 16+17 april och 14+15 maj. Dessa 
kurser kan du delta på oavsett om du vill ta 
EU-mopedkort eller för Klass II-moped (maxhas-
tighet 45 respektive 25 km/tim.) Mer information 
finns på vår hemsida www.ekerotrafikskola.se

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

Moppekort?
EU och Klass II

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

14 FEBRUARI | Södertörns brandförsvar 
rycker ut till en soteld på Färingsö.

Brunna. 

15 FEBRUARI | 
tre bilar sker på Drottningholmsbron. 

Munsö då en 

-
relse i Asknäs.

Väsby -

-
na från en bil vid Drottningholm.

Drottningholm. 

16 FEBRUARI | 
i Träkvista.

-

17 FEBRUARI | Munsö
inbrottsförsök.

Ekerö centrum.

18 FEBRUARI | 

Statoil på Ekerö.

21 FEBRUARI | Södertörns brandförsvar 

efter en soteld på Ekerö.
Ekerö.

-
na i Tappström.

Drottningholm
-
-

dertas för narkotikabrott.
Ekerö -

22 FEBRUARI | Ekerö 

Färingsö.
Tappström blir en bil utsatt för ska-

23 FEBRUARI | På Nockebybron sker 

Skå.
Färentuna -

lerist.

Uppgårdsskolans -

24 FEBRUARI | I Skå blir en bilförare 

-
Färentunavägen

Drottningholm

25 FEBRUARI | 
på sin plånbok i Ekerö centrum.

Drottningholmsskolan blir en per-

Träkvistavallen.

26 FEBRUARI | 
Tranholmen

kör på isen utanför Nyckelby.

27 FEBRUARI | Polisen får på nytt in 
-

för Nyckelby.

30  larmet går | 

Stölder och skadegörelser

AKTIV KAMP MOT KLOTTRET 

Sedan en tid tillbaka arbetar en polis på Ekerö närpolisstation med att stävja det 
utbredda klotter som förekommer i kommunen.

– Jag tror inte att alla förstår vilka ofantliga summor som klottret kostar. Ett 
enda litet klotter kan kosta mellan fem- och tiotusen kronor att sanera. Men det 
viktigaste är ändå att hindra utvecklingen eftersom vi vet att klotter är en inkörs-
port till grövre brott och droger, säger Tommy Stiernerlantz, närpolischef.

Nu pågår ett digert arbete med att kartlägga det klotter som görs i kommu-
nen och försöka hitta individerna som utför dem. När dessa är identifierade kan 
husrannsakan komma att genomföras för att säkra bevis. Skadestånd kommer 
sedan att utdömas, vilket föräldrarna blir skyldiga att betala om inte ungdo-
marna kan och sociala myndigheter blir även inkopplade kring alla klottrande 
personer.

– Det är viktigt att föräldrarna tidigt blir uppmärksamma på om deras  ung-
domar ägnar sig åt klotter. Man kan vara vaksam på färgburkar, skisser på olika 
”tags” och starka dofter i kläderna till exempel, säger Tommy Stiernerlantz.

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Ekebyhovs slott
Ingen programverksamhet 
under januari t.o.m. mars 
på grund av renovering av 
Wrangelska salen. Kaféverk-
samheten är dock igång. Ka-
feansvariga den 12-13 mars: 
dansföreningen Vi unga Bai-
lar. 13 februari: Mälaröarnas 
kammarorkester. 19 mars: 
Ekerökören. 20 mars: Ekerö 
pastorat. Ekebyhovs slott. 

Skapande söndag
Kl 14: Robotkalas med mini-
musikalen ”Lilla Robot och 
livets rytm”, fr 3 år. 13 mars 
kl 12-16, Barnens eget bib-

liotek i Stenhamra. Samarr: 
Studieförbundet vuxensko-
lan Mälaröarna. 

Ekerö bio
13 mars kl 15: Var inte rädd 
Långa Farbrorn, barntillåten. 
Kl 19: Winter’s Bone, fr 15 år. 
20 mars kl 15: Trassel (sv.
tal), fr 7 år. Kl 19: Hämn-
den, fr 15 år. Ekerö bio, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Konsertvecka
Kulturskolan ordnar kon-
sertvecka. 14 mars kl 18.30, 
Tappströmsskolans matsal: 
Orkestrarna Stråkettan och 
Uppstråket samt solister. 15 
mars kl 18.30, Erskinesalen: 
Orkestrarna Ekeröstråket 
och Mälaröarnas kammar-

orkester samt solister. 16 
och 17 mars kl 19, Tapp-
strömsskolans matsal: 
Blåskonsert. 

Runstenar
”Ristningen, runorna och 
språket – vägen till den 
vikingatida läsaren”. Fil.dr.
Marco Bianchi från Institu-
tionen för nordiska språk, 
Uppsala universitet berättar 
bl.a. om samverkan mellan 
språket på runstenarna och 
ornamentiken. 15 mars kl 19, 
biblioteket, Ekerö C. Samarr: 
Fornminnessällskapet på 
Mälaröarna.

Det unika med Helgö
Arkeologen Linda Wåh-
lander berättar om Helgö. 

Hembygdsföreningen bjuder 
traditionsenligt på ärtsoppa 
och punsch. Avslutas med 
årsmötesförhandlingar. 
20 mars kl 16-18, Ekerö 
hembygdsgård. Arr: Ekerö-
Munsö hembygdsgård.

Drama
”Maria Magdalena, den 
första aposteln”. Drama om 
Jesu liv, död och uppstån-
delse. Magdalena Ljunggren, 
drama, Kerstin Baldwin, 
orgel. 20 mars kl 16, Ekerö 
kyrka. 

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
 (Manusstopp:

 2 veckor  före utgivning)

Har datorn 
blivit slö?

Brandvägg, 
vad är det?



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

| service för dig!  31

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-

ning  s g ts r t n, 
rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

urar  pla sä ning
ka d för assklippning

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 4 595 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 008 m² (friköpt). Rödhakevägen 6 B.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ ÄLVNÄS 5 rok, 132 kvm, biarea 9 kvm

Nytt hus från 2011 Högt fritt söderläge Stora soliga altaner Öppen planlösning
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TOMT 1 300 kvm eller 1 391 kvm. Nyckelbyvägen 35 +37. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ NYCKELBY 2 st villatomter 1 495 000kr/st

Plana södervända tomter Nära till bad, golf, lanthandel mm
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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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PRIS 650 000 kr/bud. TOMT 3 407 kvm (friköpt). Gråtunavägen 12.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA högt läge - 3 407 kvm

Vidsträckt utsikt Ostört Natursköna omgivningar
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 345 m² (friköpt).. Årstidsvägen 3.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ MÖRBY plan tomt - 1 315 kvm

Lättbyggd Nära bad och kommunikationer Kommunalt V/A
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Bäst 
förberedd gör 

bäst affär.
Läs om Läge+ på 

svenskfast.se

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