
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

99:-

STORA PROBLEM FÖR ADELSÖFÄRJAN
Resenärerna på Adelsöfärjan har under senaste tiden drabbats hårt. Först av vajerbrott och därefter hindrade 
stora mängder isblock färjan från att lägga till. Sjöräddningen ryckte då in och transporterade öborna över 

sundet med svävare. | 4              Foto: Ove Westerberg

Beslut om 
Gräsåkers 
förskola
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars att 
Gräsåkers förskola ska renoveras för cirka 2,5 
miljoner kronor. | 6

NY OLYCKA PÅ SLAGSTAFÄRJAN
Håkan Edman blev mycket förvånad när en alumini-
umstege föll ner på hans bil och krossade bakrutan. 
Nu får han vänta upp till 90 dagar på ersättning från 
Färjerederiet.  | 14

”Lösningen är både enkel och genialisk. 
Man inför helt enkelt ett system där bilar 
med slutsiffra 0-1 på måndagar får köra i 
bussfilen, på tisdagar är det dags för bilar 
med slutsiffra 2-3 att göra detsamma 
etcetera. Och på fredagar får de lyckliga 
bilisterna med slutsiffra 8-9 lite sovmorgon. 
Det här är inga som helst problem för trafik-
polisen att övervaka.”  | 20 tyck

HÖGA POLITIKERARVODEN
Små kommuner som bland annat Ekerö hamnar på 
topp sex över de högsta arvodena. En granskning 
som Sveriges televisons ABC-nytt gjort, visar att små 
kommuner är generösa med politikerarvoden. | 10

VANDALISERING AV BÅTAR
Två av Sjöräddningens räddningsbåtar på Munsö ut-
sattes nyligen för omfattande vandalisering. Repara-
tionerna beräknas kosta uppåt 40 000 kronor. | 14

NY SPORTCHEF TILL MÄLARÖ HF
Som ett led i utvecklingen av Skå IKs och Ekerö IKs 
gemensamt bildade Mälarö hockeyförening, engage-
ras nu en ny sportchef. | Sporten 22

 nyheterMÄLARÖARNAS

’’

21 MARS 2011  |  NR 5 ÅRGÅNG 62 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

Lyssna på vår radioreklam på erb.se

Bilda AB – tre månaders 
bokföring på köpet! 



UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Svenerik Jakobsson, Marga-
reta Röstin: ”Adress 4 ess”. 
Grafik, akvarell, skulptur.
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. 
För hela familjen. Galleri 
Utkiken, kulturhuset, Ekerö 
C. Arr: Ekerö kultur i sam-
arbete med Riksantikvarie-
ämbetet.

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
Oljemålningar, akryl, akva-
reller, gipsdesign, silversmi-
de och fotografiiutställning. 
Lördagar kl 11-15, Jungfru-
sundsvägen 2, Träkvista 
torg.

Mälarökyrkan
Utställning hela veckan 
under Mälarökyrkans kultur-
vecka. Anna Eriksson – olja, 
Björn Bernström – akvarell, 
Charlotta Lindvall – olja, 
Gustav Nygren – trädesign, 
Helén Karlsson – gipsde-

sign, Kerstin Lundborg – 
ljus, Lilian Olsson – akvarell/
olja, Lotta Johnzon – akryl/
olja/ silver/ betong. Made 
in Jail – textil, Mathias 
Engvall – akryl. 20-27 mars, 
vardagar kl 11-15 och i sam-
band med övriga aktiviteter. 
Mälarökyrkan, Ekerö C.

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

Utställning
Hanna Skarelius visar tavlor 
med fritt broderi. Mars 
månad ut, må-to kl 8-17, Pro-
fydent, Ekebyhovsvägen 1.
 

EVENEMANG

Mälarökyrkan arrnagerar
Kulturvecka. 23 mars kl 
18: Alla kan sjunga – med 
Follow. Kl 19.30: Musikcafé 
med Alla kan sjunga och 
Follow. 24 mars kl. 19.30: 
Att leva inifrån och ut. Musik 
och textläsning. Carolina 
Klintefelt, Sara Lindvall, Elin 
Löfberg. 26 mars kl 12: Alla 
kan sjunga-kör med Perla 
och barnen. Kl 15: Konsert, 
barnkör och Perla. Kl 20: 
Café Sela. 27 mars kl 11: 
Gudstjänst. Danslinjen från 
Kaggeholm, Follow, Ivar 
Lundgren, Mälarökyrkan, 
Ekerö C.

Bridge
Spela bridge på hemmaplan. 
Tisdagar och torsdagar, kl 
10-14, Ekuddsvägen 12. Arr: 
Fantans BK/SPF.

”I huvet på en präst”
Sopplunch och underhåll-
ning med prästen Christer 
Kivi. 24 mars kl 12.30-15, 
Klockargården, Lovö.

Film
24 mars: Ghost Writer, regi: 
Roman Polanski, Storbri-
tanien, Frankrike, Tyskland, 
2010. 7 april: Allt är upplyst, 
regi: Liev Schreiber, Öster-
rike, Frankrike, Tyskland, 
2005. Medlemskort i Film-
studion berättigar till inträde 
till höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
10 mars kl 19.30, Erskinesa-
len, Ekerö C.

Möte
Mälaröarnas naturskydds-
förenings årsmöte. Efter 
mötesförhandlingar, bild- 
visning av Anne-Marie Björn 
på temat ”Trädgårdens 
mångfald”. 25 mars kl 19, 
Sjöscoutlokalen mitt emot 
Mask-backen.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

   

Gäller t.o.m.  30/4  -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

Succén 
fortsätter!
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 Specialglasögon Modebågar     Synhjälpmedel    Snabba leveranser    Egen verkstad
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

Specialvisning!
Just 
nu!

   

Hos oss får alla råd att se! 

Onsdagen den 30 mars
möter du modeexperten 
Daniel från Örgreen! 
Mingla med oss mellan 
kl 12-18.30

Ta även
 del av våra 
kampanjer 
för dagen. 

Varmt 
välkomna!

Synundersökning 

50 % 
rabatt                                                  (ord. 290:-)

(Gäller tom 30/4 -11, vid köp av glasögon)

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.



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 4 375 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 158 kvm
Tomt 226 kvm Trädgårdstomt
Byggt 2008

Adress: Frälsemansvägen 2
Visas sön 27/3 12.30-13.30
och mån 28/3 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2698 till 72456 för beskrivning

Modernt hus i tre plan på populära Gällstaö. Genomgående hög standard och goda materialval.
Omringat av vatten och 15 min till Bromma. Utsikt över hästhage och Mälarglimt. Terrass och uteplats/
trädgård. Måste ses! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2698.

BEkerö Gällstaö

Acceptpris 3 875 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 141 kvm, biyta 35 kvm
Tomt 1 178 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1991

Adress: Alviksvägen 22
Visas sön 20/3 13.00-14.00
och mån 21/3 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2516 till 72456 för beskrivning

Ett välhållet och fint enplanshus beläget lugnt och fridfullt i utkanten av Stenhamra. Fyra sovrum, ett
härligt uterum med braskamin och ljust kök samt vardagsrum i vinkel. Två isolerade garage, om ca 35
kvm vardera. Ca 200 m till bad och nära till buss.Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2516.

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 2 700 000:-
4 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 102 kvm, biyta 100 kvm
Tomt 1 590 kvm trädgårdstomt

Adress: Ängsvägen 4
Visas sön 20/3 14.00-15.00
och mån 21/3 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-1332 till 72456 för beskrivning

På fin uppvuxen trädgårdstomt ligger denna trevliga 50-talsvilla med inredd källare. Generöst
vardagsrum med öppen spis, 3-4 sovrum, kök med rymlig matplats, kaklat duschrum och bastu med
dusch i källarplan. Bra förvaringsmöjligheter och varmgarage. Bergvärmepump med låga driftkostnader.
Nära till bad, bussar, skolor och dagis. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-1332.

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 6 375 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 162 kvm
Tomt 1 826 kvm
Adress: Mossvägen 32
Visas sön 20/3 12.30-13.15
och tis 22/3 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2601 till 72456
för beskrivning

Påkostad villa från 2009, högt
belägen på fin kuperad tomt.
Rejäl balkong m underbar sjö-
utsikt o vidsträckt vy. Stor härlig
altan som löper längs tre av
husets fasader. Ljusa sällskap-
sytor. Fyra sovrum o två stora
duschrum m bastu. Carport för
två bilar. Nära till badbrygga.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2601.

BEkerö Skärvik

Utgångspris 1 295 000:-
3 rok
Boyta 91,5 kvm
Avgift 6.184:-/mån inkl värme,
vatten och kabelTV(basutbud)
Byggt 1986
Adress: Ekuddsvägen 4A
Sms:a: FB 1071-2693 till 72456
för beskrivning

Ett mycket fint och trivsamt
gavelradhus, centralt beläget
nära Ekerö centrum med all
dess service. Två sovrum, samt
ett större förråd som kan
användas som ett tredje. Två
trevliga stenlagda uteplatser.
Ingen kö till garageplats.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2693.

BEkerö Ekudden



Färingsö försam
ling  2

1
 m

ars - 3
 april

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

Dans 24 mars
gubbröra spelar upp till dans

Välkommen ung som gammal, dansen startar efter 
sopplunchen som börjar kl. 12.00.

stenhamra församlingsgård
herman palmsalen kl. 13.15

Besök vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/faringso

Gudstjänster
TORSDAG 24 MARS
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Lars Brattgård
 
SÖNDAG 27 MARS
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst med små och stora 
med dop
Jungfru Marie bebådelsedag
Lars Brattgård
Färingsö Barnkör
 
TORSDAG 31 MARS
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Kiki Svee
 
SÖNDAG 3 APRIL
Stenhamra församlingsgård
Herman Palmsalen kl 11.00
Gudstjänst med fasteinsamling
Midfastosöndagen
Kiki Svee
Församlingens körer, lunchbuffé 
efteråt

Kristnandet
i Sverige

lars engblom 
berättar

Vi börjar torsdagskvällen 
med mässa i 
Timmermannens kapell.

31 mars Kl 19.00
stenhamra 
församlingsgård

Arrangeras av Lekmannakåren

Ljus- 
och sångandakt
öppet kyrkis 
25 mars kl 10.00
färentuna kyrka

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 
kronor i kampen mot hungern i världen
TACK!

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

BJUD NÅGON DU INTE 
KÄNNER PÅ LUNCH

4  nyheter | 

JUNGFRUSUND | Ännu ett 
dramatiskt olyckstillbud 
ägde rum på Slagstafärjan 
den 25 februari när en tre 
meter lång aluminiumstege 
föll rakt ner från komman-
dobryggan och krossade 
bakrutan på Håkan Edmans 
bil. Trafikverket behöver 
dock 90 dagar på sig att 
utreda vems felet var och 
under tiden får han själv 
ligga ute med alla pengar.
 
– Helt plötsligt small det bara 
till i bilen och bakrutan kros-
sades. Jag är glad att jag inte 
hade mina barn med mig 
som jag brukar. Dessutom 
hade det stått tre personer 
precis intill bilen och betalat 
i biljettautomaten. Jag vågar 
inte tänka på vad som hade 
hänt om de hade stått kvar, 
berättar Håkan Edman.

Bilen blev full av glassplitter 
och personal kom spring-
ande för att se vad som hänt. 
Det visade sig att stegen inte 
varit ordentligt förankrad.

– Vi körde en reservfärja 
för tillfället, så ingen av oss 
hade koll på att stegen inte 
var ordentligt surrad. Men jag 
kan naturligtvis inte försvara 
att det hände, den skulle ju ha 
varit fastsatt, säger Ted Tuh-
lin, ansvarig för Ekeröleden 
på Färjerederiet, som är den 

av Trafikverkets enheter som 
ansvarar för färjetrafiken.

När Håkan Edman kontak-
tade Trafikverket visade det 
sig att han själv måste ligga 
ute med kostnaderna för så-
väl hyrbil som reparationer 
fram tills ärendet är utrett. 
Den normala handläggnings-
tiden för den här typen av 
ärenden är 90 dagar.

– Deras jurist uppmanade 
mig att ”ta kvitto på grejerna”, 
men det är ändå jag som ska 
ligga ute med alla pengar, sä-
ger Håkan Edman irriterat.

På Färjerederiet menar man 
att 90 dagar är den praxis som 
fastslagits av generaldirektö-
ren.

– Vi har dessutom en 
mycket stor ärendemängd att 
hantera just nu och av dem 
är det många som är allvar-
liga trafikskadeärenden, säger 
Lisa Eriksson på Trafikver-
kets juridiska avdelning.

Hon beskriver hur varje 
ärende först ska beredas på 
regional nivå för att sedan 
sändas vidare till juristerna 
som arbetar centralt i Tra-
fikverket. 

– Jag kan se att det här ären-
det har anlänt till oss, men 
inte om det är påbörjat ännu, 
fortsätter hon.

LO BÄCKLINDER

Färjestopp en hel dag Nytt tillbud på 
Slagstafärjan

ADELSÖ | Torsdagen den 
10 mars gick ena vajern till 
Adelsöfärjan av och turerna 
gick i snigelfart över 
sundet. När väl det felet 
var avhjälpt täppte isflak 
till angöringsplatsen på 
Munsösidan och färjan blev 
stående en hel dag medan 
isen sprängdes i småbitar 
och grävdes bort.

Det har varit intensiva da-
gar med hårt arbete både dag 
och natt för färjepersonalen 
och de entreprenörer som 
fått rycka in för att lösa situa-
tionen när Adelsöfärjan haft 

stora problem. 
– Så vitt jag vet är det här 

det allvarligaste avbrottet 
på Adeölsöleden sedan 1987 
och det beror på den hårda 
vintern med tufft isläge och 
olyckliga omständigheter, 
säger Per-Olof Eriksson, led-
chef på Adelsöleden.

Att den ena av två vajrar 
gick av beror på att det är sto-
ra påfrestningar när de dras 
mot de tjocka iskanterna. 
Samma sak hände även förra 
året och avhjälptes då inom 
ett par timmar när vajern 
byttes ut. Detta skedde även 

denna gång under natten till 
den 11 mars, men redan mor-
gonen därefter uppstod nya 
allvarliga problem då is som 
skavts loss från iskanterna i 
rännan drev in mot Munsö 
och hindrade färjan från att 
lägga till. Till slut fick den 
fulla färjan backa tillbaka till 
Adelsö och alla bilarna fick 
backa av och stanna kvar på 
ön över dagen. 

Skolbarnen kom inte till 
skolan och många kunde inte 
komma till sina arbeten den 
dagen. Hundratals boende 
fick till slut transporteras 
över sundet i Sjöräddningens 

svävare för att kunna komma 
fram och åter till skolor och 
jobb.

– Både mjölkbilen och 
sopbilen blev kvar på ön un-
der dagen och det var många 
öbor som blev hårt drabbade. 
Ändå är det säkert 95 procent 
av de trafikanter som vi pra-
tat med som fortfarande är 
positiva och säger att vi gör 
ett bra jobb, säger Per-Olof 
Eriksson.

Isen som var mellan 65 och 
90 centimeter tjock fick slut-
ligen sprängas i småbitar 
för att sedan kunna lyftas 
upp med grävskopa och läg-
gas vid sidan av färjeläget på 
Munsö. Ett arbete som vid 
denna tidnings presslägg-
ning fortfarande pågick.

Per-Olof Eriksson förkla-
rar att de två luftslangar med 
små hål i som ligger på botten 
för att förhindra att vattnet 
fryser till is inte har haft det 
optimala läget och behöver 
flyttas på. Dessutom disku-
teras att eventuellt lägga ner 
ytterligare en luftslang för att 
göra rännan ännu friare från 
is framöver. Även andra åt-
gärder som ska förhindra att 
händelserna upprepas dis-
kuteras, men först ska isen 
som redan ligger i området 
hanteras.

LO BÄCKLINDER

Isen vid Adelsöfärjans två angöringsplatser har först fått sprängas och sedan grävas bort med grävskopa för 
att färjan ska kunna lägga till.                              Foto: Ove Westerberg



Priserna gäller vecka 12 t o m söndag 27/3 -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

 Grand Blanc 
 Gateau.   Ca 650 g.   

Stenugnsbakat surdegsbröd.  

 Jfr pris 46:15/kg.  

 Olivolja 
 Jamie Oliver.   500 ml. 

  Extra Virgin.   Jfr pris 139:80/liter.  

 Avocado 
 ICA. Spanien, Chile.   350 g.   

2-pack .  Jfr pris 56:86/kg.  

  

 19  90  /st 

 Sylt 
 ICA.   800 g.   Jordgubb, Hallon.  

 Jfr pris 18:75/kg.  

 Veckans självscanningvara 

 På fredag är det våffeldagen! 

Vi bjuder på våfflor med 

tillbehör 11-19.  Välkommen!

Varje gång du självscannar får du 

möjlighet att köpa en vara 

till ett riktigt bra pris! 

Ett köp per kund och köptillfälle.

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

 69  90  /liter 

  

 15k    /st 

 Västerbotten och 
lammfärsbiffar. 
   Ca 150 g.     Jfr pris 116:67/kg.  

 2 för 

 35k     

manuella 

Från vårt egna kök!

disken
 Serranoskinka 
 Spanien.     Lufttorkad skinka.  

  

  

 299k   
 /kg 

 Rustico 
 Italien.     Ugnsbakad skinka .

 249k   
 /kg 

  

 30k    /st 



Nya öppettider för Skå återvinningscentral
Den 1 april tar Ragn-Sells över som ny entreprenör för kommunens avfallshantering. Samtidigt ändras  
öppettiderna för Skå återvinningscentral. De nya öppettiderna är bättre anpassade för kommuninvånarna.

Om du har frågor
 

Kundtjänst för VA och Renhållning 

Telefon:  08-560 394 00
Telefontid:  måndag–fredag kl. 9:00–12:00
E-post:  kundtjanst@ekero.se
Hemsida:  www.ekero.se/avfall

 
 

Telefon till Ragn-Sells på Skå återvinningscentral 
 

08-795 47 20

 
Måndag    stängt
Tisdag-torsdag  14.00-20.00
Fredag    13.00-18.00
Lördag    09.00-15.00
Söndag    10.00-15.00

Nyårsdagen 
Trettondag jul  
Långfredagen 
Annandag påsk 
1 maj 
Kristi himmelsfärdsdagen 
6 juni Sveriges nationaldag  
Midsommarafton 
Midsommardagen  

Alla helgons dag  
Julafton  
Juldagen  
Annandag jul  
Nyårsafton

Återvinningscentralen är stängdÖppettider från 1 april

6 nyheter | 

GRÄSÅKER | Kommun-
styrelsen beslutade den 15 
mars att Gräsåkers förskola 
ska renoveras för cirka 2,5 
miljoner kronor.

Beslutet innebär att man om-
disponerar pengar från ”pro-
jekt Närlunda” och ”Inre in-
vesteringar skolfastigheter.”

– Man omdisponerar bland 
annat de pengar som egent-
ligen är till för att starta upp 
projektering och idéarbete 
för en framtida nybyggna-
tion av Närlundaskolan, som 
är mycket sliten. Det får man 
senarelägga helt enkelt, be-
rättar kommunens nytillsatte 
fastighetschef Frank Renebo.

Även på Närlundaskolan 
har man hittat fuktproblem 
på flera ställen och gjort en 
stor undersökning. De akuta 
problemen kommer att åt-
gärdas. 

Frank Renebo har gått ige-
nom de dokument och un-
dersökningar som finns kring 
Gräsåker. 

– Fukten har stigit upp via 
syllarna som sitter i kontakt 
med anslutningen  mellan yt-
terväggen och jorden på utsi-
dan. Det är där vi kommer att 
lägga in en isolering så att inte 

fukt kan stiga upp i väggen. 
Man kommer att ta bort de 
fuktiga syllarna och ersätta 
dessa med en slags glassyllar. 
Dessa är gjorda i ett oorga-
niskt material som heter fo-
amglas och som inte fukten 
kan gå upp i. 

Redan 2007 påträffades 
fuktskador i förskolan och 
en omfattande renovering 
gjordes.

I somras upptäcktes å nyo 
fuktskador i lokalerna. Frå-
gor har ställts kring hur detta 
kunnat ske och om den tidi-
gare renoveringen var brist-
fällig på något vis.

– När jag har tittat igenom 
protokollen tycker jag inte att 
det har begåtts några misstag. 
Man konstaterade att det var 

mögel på vissa ställen och 
det åtgärdade man genom 
att ta bort det som var an-
gripet och rensade mögel. 
Därefter torkade man ur och 
sedan användes svampdö-
dande medel. Efter det gjor-
des en kontroll för att se om 
det fanns sporer kvar. Jag tror 
att det gjordes närmare tjugo 
sådana efterkontroller, säger 
Frank Renebo. 

Ytterligare en efterkontroll 
gjordes ett år senare då spor-
halten mättes i luften, men 
man öppnade inte upp väg-
garna för en kontroll.

– Det gör man inte om man 
inte direkt misstänker någon-
ting, så jag tycker inte att man 
kan kritisera det heller. Man 
gjorde ett fullgott arbete då. 

Det som kanske var mindre 
klokt, var att man bytte ut de 
angripna syllarna med nya 
träsyllar och i och med det 
missade grundproblemet att 
fukten kommer upp i dessa 
syllar igen, fortsätter Frank 
Renebo. 

Även ventilationen har 
varit ett tidigare problem 
vilket man också tar tag i nu.  
Golvmattor ska bytas ut och 
ytskikt ses över.

Många föräldrar har oroat 
sig då deras barn varit frek-
vent sjuka när de vistats i 
lokalerna. Kommunen erbju-
der hälsokontroll för de som 
önskar detta.

Tidplanen är inte helt klar. 
Först måste en detaljprojek-
tering göras. Förhoppningen 
är att man ska kunna reno-
vera under sommaren då för-
skolan är stängd, för att få så 
lite inverkan som möjligt på 
verksamheten.

– Vi skulle vilja få arbetet 
klart till höstterminen, men 
dyker det upp någonting mer 
som vi måste åtgärda kanske 
det dröjer ytterligare. Vi vill 
verkligen göra det ordentligt, 
avslutar Frank Renebo.                           

                            
                             EWA LINNROS

Beslut om renovering 
av Gräsåkers förskola

KOMMUNEN | Kommunen 
är nu redo att ta emot 
ensamkommande flykting-
barn.

Kommunstyrelsen beslutade 
i april 2010 att anta det för-
slag som Länsstyrelsen och 
Kommunförbundet Stock-
holms län tagit fram vad 
gäller mottagandet av asyl-
sökande ensamkommande 
barn. Förslaget innebär att 
Ekerö kommun erbjuder fem 
mottagningsplatser. Under 
det gångna året har social-
nämnden vidtagit nödvändi-
ga åtgärder för mottagandet. 
Meningen var att mottagan-
det skulle starta 1 mars men 
ännu har inga kommit.

– Jag har varit i kontakt 
med Migrationsverket men 
just nu har det inte kommit 
några, berättar Johan Pehrs-
son, socialchef på kommu-
nen.

Det har varit ett stort tryck 
på platser för ensamkom-

mande flyktingbarn, men i 
och med att alla kommuner 
nu är ålagda att ta ett större 
ansvar är också platserna fler.

De flyktingar som kommer 
till Ekerö kommun kommer 
till ett boende som ligger i 
Svartsjö.

Ekerö kommun har upp-
handlat boendet som ”Atten-
do individ och familj” driver. 

– De är väldigt väl förbe-
redda. Vi har också rekryterat 
en flyktingsamordnare som 
börjar under våren och kom-
mer att arbeta med både mot-
tagning av ensamkommande 
flyktingbarn och även vux-
enmottagningen, säger Johan 
Pehrsson.

Ekerö kommun ska årli-
gen ta emot 20 flyktingar och 
andra skyddsbehövande. 15 
personer av dessa ska kunna 
anvisas genom Arbetsför-
medlingens eller Migrations-
verkets försorg. 

 
             EWA LINNROS

Kommunen redo för 
mottagande av  flyktingar 

Gräsåkers förskola ska renovers för cirka 2,5 miljoner kronor.
        Foto: Ewa Linnros

MÄLARÖARNA | I senaste numret av Mälaröarnas nyheter 
skrev vi om de hjärtstartare som finns i kommunen. Dock fick 
vi inte med Individuella gymnasiet, som också har utrustning-
en. Övriga platser i kommunen där hjärtstartare finns är Ica 
Tappström, Konsum i Stenhamra, brandstationen, kommun-
huset, Ekebyhovs slott och Träkvistavallen utrustning. Nästa 
plats på tur för att få en utrustning är Allhallen i Skå.

                             EL

Tillägg om hjärtstartare



KONSERT

J.S. Bach

MARKUSPASSIONEN
Ekerö kyrkokör
Solister och orkester

Dirigent: Kerstin Baldwin

Söndag 10 april kl 16.00 i Ekerö kyrka 

FÖRSAMLINGSAFTON

Fredag 1/4 kl 19.00 i Adelsö Hembygdsgård

DÅ VAR JAG 
NÄRA HIMLEN
Svän Fogelqvist 
berättar om en 
vandring i Nepal

CAFÉ SUMO 
Söndag 10/4 kl 19.00 i Ekebyhovskyrkan

reflektioner efter en  
FRONTALKROCK  
MED GUD 
Maria Küchen
författare och poet
SAMARRANGEMANG MED MÄLARÖKYRKAN

GOSPELFEST 2011
 Lördag 2 april kl 18.00 i Ekebyhovskyrkan

BRYANT JONES 
Chicago

EKERÖ GOSPEL
MARIA MAGDALENA GOSPEL
YOUTH ALIVE
BY GRACE

Daniel Stenbaek  piano
Emil Sydhage  elbas
Johan Westerlund  trummor
Linda Börjesson  dirigent

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 5 2011

Onsdag 23/3
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Pernilla Hammarström

Söndag 27/3
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund 
sång: Ann-Marie Kåreby, orgel: 
Mait Thoäng

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, Ensem-
ble ur kyrkokören, dir: Kerstin Baldwin

Drottningholms slottskyrka kl 16.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  Pernilla 
Hammarström Lovö kyrkas kör, 
dir: Leif Asp

Munsö kyrka kl 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST, MARIAMUSIK, 
Svän Fogelqvist, Ad Mundi,  
dir: Carina Einarson

Onsdag 30/3
Ekebyhovskyrkan 19.00

MÄSSA, Ralph Sjöholm

Fredag 1/4 
Adelsö Hembygdsgård kl 19.00

FÖRSAMLINGSAFTON

Lördag 2/4 
Ekebyhovskyrkan kl 18.00

GOSPELKONSERT

Söndag 3/4

Ekebyhovskyrkan kl 10.00

FAMILJEMÄSSA, Staffan Eklund Barn-
kören, Helena Hansson, Marie Björnvad

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, 
Sonorakören, dir Mait Thoäng 
Kyrkkaffe med ”Tårtfrossa”

Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Christer Kivi, Lena 
Burman Holmgren

Adelsö hembygdsgård kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST, Svän Fogel-
qvist, Scouterna, Barnkören

Onsdag 6/4
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Jonas Gräslund

Söndag 10/4
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST, 
Jonas Gräslund, Simon Liljecrantz 
Tisdagskonfirmanderna

Ekerö kyrka kl 16.00

KONSERT: MARKUSPASSIONEN

Lovö kyrka  kl 11.00
SÖNDAGGUDSTJÄNST MED 
HELIGA DANSER,  Elin Rundh Dapo, 
Anneli Holmgren Lomaeus

Munsö kyrka kl 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST I FASTAN  
Christer Kivi, sång: Eva Udd, orgel/
piano: Carina Einarson

Kyrkradion 101,4 mHz                
lördagar 12.00-13.00

Att tolka sin tro – i ord och ton ...

Johann Sebastian Bach kallas ibland för 
den femte evangelisten. Han tonsatte bl.a. 
bibeltexterna till de stora helgerna, jul och 
påsk. Inför påsken är Matteus- och Johan-

också en Markuspassion. 
Markuspassionen bygger på Markus-

evangeliet, som är kort och koncist. Bachs 
originalnoter är försvunna, så under många 

en rekonstruerad form, som Ekerö kyrko-
kör med solister kommer att framföra.

Gospel 
Gospel – evangelium – glatt budskap. Med 
musikaliska rötter i Afrika blev den kristna 
musiken de svartas tröst och inspiration 
under slaveriet i Amerika. Gospeltraditio-
nen lever vidare och utvecklas. Numera 
får också vi  del av den glädjen och inspi-
rationen. Under påsken reser 40 av körens 
medlemmar (efter ett par års intensivt ar-
bete) till Chicago för ytterligare inspiration. 
Under våren gästas vi också av solister 
därifrån. Först ut Bryant Jones, senare i vår 
en ”gammal bekant”: Chris Harris.

Psalmprojekt blev frontalkrock
Poeten Maria Küchen hade som andlig 
sökare som så många andra sökt sig mot 
Indien och andliga ledare där. 

Maria blev till sin förvåning inbjuden att 
delta i ett projekt om psalm på 2000-talet.
Under en vecka i ett kloster i Italien hände 
något – ett tilltal på djupet som blev till ett 
INNAN och ett EFTERÅT. Upplevelser så 
starka att de gett anledning till en fortsatt 
utforskning och nytolkning av livet. 

 Marianne Abrahamsson

Kristen tro måste hela tiden tolkas i den värld och tid vi lever. Så gjorde Bach på 1700-talet och skapade
odödlig musik. Bryant Jones tolkar tron i den gospeltradition som ligger till grund för så mycket av vår 
musik idag. Maria Küchen formulerar följderna av sin frontalkrock med Gud på ett nära, nutida språk.

FASTEANDAKTER 

HUSFÖRHÖR
Tisdag 22/3

kl 19.00 FASTEANDAKT hos Anja Waerner, 
Lunda, tel 08-759 06 32, Christer Kivi

Onsdag 23/3

kl 19.00 HUSFÖRHÖR hos Ove och Isabel 
Långström, Prästutholmen, Munsö,  
Svän Fogelqvist

Tisdag 29/3

kl 19.00 FASTEANDAKT hos Thomas Billig, 
Orangeriet, 08-759 05 10, Christer Kivi

Tisdag 5/4

kl 19.00 FASTEANDAKT hos Elisabeth Lagerfelt, 
Malmvik, 08-560 318 28, Christer Kivi

Onsdag 6/4

kl 19.00 HUSFÖRHÖR hos Olle och Kerstin  
Lindberg, Asplunda Munsö, Svän Fogelqvist

ÖPPET HUS
Torsdag 24/3 kl 12.30 i Klockargården, Lovö 
(Sopplunch)

Vad har Johann Sebastian Bach, Bryant Jones, gospelsångare från Chicagos 
slum och Maria Küchen, känd och uppskattad svensk poet och författare 
gemensamt?
Kanske ett behov av att uttrycka sig.
Alldeles säkert en vilja att förmedla något om den Gudstro som blivit 
en viktig del i deras liv.

I HUVET PÅ 
EN PRÄST
Christer Kivi
underhåller

ÖPPET HUS 
Torsdag 7/4 kl 13.30 i Ekebyhovskyrkan

SONORA-
KÖREN
underhåller



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 väl-
skött 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 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

Ekerö Lundhagen
Eftertraktat parhus med fin sjöutsikt. Högt och härligt 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.

*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

Ekerö Helgö
Charmigt hus i fint skick med stor tomt på attraktiva Helgö. Huset har genomgått flera renoveringar under de
senaste 10 åren, bl a nytt kök, badrum, bergvärme, nya ytskikt och inglasat uterum. Gäststuga. Sluttande
trädgårdstomt som vetter mot allmänning med fornlämningar, härligt sydväst läge. Besiktigad.

*Boarea: 87 kvm, biarea: 87 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 995 000 kr
*Tomt: 2 632 kvm

  Boarea: 87 kvm, biarea: 87 kvm
Utgångspris: 2 995 000 kr
Tomt: 2 632 kvm

Kaggeholmsvägen 37
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sommarstad
Ett fantastiskt läge med panoramavy mot Ekerö Kyrka, Mälaren och vårt vackra landskap. Fin arkitektur och
härligt ljusinsläpp har denna välplanerad villa. Stort trevligt vardagsrum med ryggåstak och öppen spis, rymligt
kök även här öppen spis, tre bra sovrum samt loftrum som går att använda som kontor eller sovrum. Stort
helkaklat badrum med både badkar och dusch. Soutterängplanet innehåller tvättstuga, dusch, bastu, wc samt
rymligt förråd. Separat garage och gästavdelning om 25 kvm med wc/dusch och trinettkök. Välskött södervänd
trädgårdstomt. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 152 kvm, biarea: 15 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 5 250 000 kr
*Tomt: 1 215 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 152 kvm, biarea: 15 kvm
Utgångspris: 5 250 000 kr
Tomt: 1 215 kvm plan trädgårdstomt

Allévägen 36
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Degerby
Sjöutsikt och sjönära! Ett fantastiskt trevligt hus invid sjön Igelviken och med del i samfällighet -bad, brygg,
grönområden. Huset är byggt 2006  om totalt ca 208 kvm i hög standard och med många fina detaljer.
Planlösningen passar både småbarns och/eller tonårsfamiljen. 7 rum och kök. Fantastisk sällskapsdel med
sjöutsikt, tak i nock, stora fönsterpartier, eldstad samt öppen planlösning till stort och stilrent kök. Kaklade
våtrum och tvättstuga med groventré och dusch. Fin anlagd trädgård! Stor insynsskyddad altan med bra
solläge. Garage och uthus. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 193 kvm, biarea: 15 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 5 450 000 kr
*Tomt: 1 685 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
  

Boarea: 193 kvm, biarea: 15 kvm
Utgångspris: 5 450 000 kr
Tomt: 1 685 kvm trädgårdstomt

Igelviksvägen 18
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

Färingsö Ringnäs
Lantligt och sjönära! Med gångavstånd till Mälaren ligger denna mycket trevliga 1,5 plans villa om 7 rum och
kök. Sjöglimt från huset. Stora bra rum, allrum med 3 franska balkonger. Badrum och separat tvättstuga. Stor
altan längs med hela huset söder sida. Soligt läge! Fin trädgårdstomt gränsande mot skogsområde. Ringnäs
är ett litet lugnt område längs återvändsväg och där de flesta hus är villor. Området ligger strax norr om
Kungsberga. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 160 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 850 000 kr
*Tomt: 2 002 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 160 kvm
Utgångspris: 2 850 000 kr
Tomt: 2 002 kvm trädgårdstomt

Ringnäsvägen 12
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Kungsberga
Bra skick och läge! Stor fin villa + fristående garage. Stor trädgårdstomt med perfekt söderläge och fint
solläge. Hela huset är i mycket bra skick. Nya vitvaror, fräscha 5 sovrum och 2 sällskapsrum. Stort kök med
burspråk. Kakelugn. 2 kaklade våtrum + tvättstuga. Härlig altan längs med hela husets södersida. (Enligt
detaljplan är tomten styckningsbar). Gångavstånd till bl a mataffär, buss och bad. Fastigheten är Ringmärkt
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: ca 180 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 225 000 kr
*Tomt: 2 029 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: ca 180 kvm
Utgångspris: 3 225 000 kr
Tomt: 2 029 kvm plan trädgårdstomt

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

Färingsö Kungsberga
Mysig villa byggd 1999 om totalt 162 kvm i två plan. Fristående dubbelgarage med inredningsbar vind.
Husets antal rum kan lätt ändras, ovanvåning 2-4 rum och kök + källarvåning 3 rum. Kaklat duschrum 2010.
Kaklat badrum/tvätt. Eldstad. Flera burspråk. Trädgårdstomt med ett lite högt läge och delvis inhägnad. Stor
altan. Lantligt men ändå ett centralt bra läge nära mataffär, buss, fina grönomården, bad mm.

*Boarea: 81 kvm, biarea: 81 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 775 000 kr
*Tomt: 1 178 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 81 kvm, biarea: 81 kvm
Utgångspris: 2 775 000 kr
Tomt: 1 178 kvm trädgårdstomt

Skarphagsvägen 1
Carola Sellman 0702-56 00 77
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 Ekerö Brunna
Charmigt br-parhus om 4 rok i omtyckt och efterfrågat
område med centralt och bra läge på Ekerö. Stort kök med
rymlig matplats. Vardagsrum med utgång till stort altan-
däck. Tre sovrum och stor klädkammare. Två badrum varav
ett med tvättmaskin och torkskåp. Litet uteförråd och 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
*TomtbacksvÃ¤gen 60
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

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

Ekerö Väsby
Ljust och fräscht i omtyckta Väsby! Entréplanet delvis
ombyggt med öppen planlösning mellan hall och v-rum.
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 & buss.

*Boarea: 125 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 595 000 kr
*Tomt: 179 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*SenapsvÃ¤gen 29
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

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

Färingsö Mörby
Sjönära plan villatomt om 1.126 kvm med bra solläge och
gränsar mot naturområde. Fastigheten är "startklar" för
byggnation av villa. Bl a finns nybyggnadskartan klar,
anslutningsavgift för vatten och avlopp är betalt och
bygglov finns för 1-plans villa (obs, ej bunden till någon
byggnadsfirma samt att bygglovet kan ändras/sökas om).
Detaljplanen medger byggrätt för villa och garage/uthus. 

*UtgÃ¥ngspris: 1 695 000 kr
*BrittsommarvÃ¤gen 5
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40
  

Utgångspris: 1 695 000 kr
Brittsommarvägen 5
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gräsåker
Tilllbyggt radhus med bra läge i ytterkant av området!
Totalt ca 177 kvm 7 rok! Ombyggt kök o stort v-rum.
Ovanvåning med 4 sovrum + helkaklat badrum. Källar-
våning med 2 stora rum + bra förvaring, tvättstuga, bastu
o dusch. Balkong o 2 altaner. Lättskött trädgårdstomt
gränsande mot skogsområde. Garage i länga. Besiktigad.

*Boarea: 119 kvm, biarea: 58 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 650 000 kr
*Tomt: 179 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*GrÃ¤sÃ¥kersvÃ¤gen 45D
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 119 kvm, biarea: 58 kvm
Utgångspris: 2 650 000 kr
Tomt: 179 kvm plan trädgårdstomt
Gräsåkersvägen 45D
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

4:a Färingsö Kungsberga
Trevligt 2-pl bostadsrättsradhus om 4 rum och kök. Bra
skick och ljust fint läge. Mysigt, lantligt och med gång-
avstånd till Mälaren. Nytt kök -05, 3 bra sovrum. Badrum,
kaklat duschrum + egen tvättstuga. 2 altaner + lättskött
trädgård, bra solläge! Garage i länga. Nära till buss, mat-
affär, bad. Cykel/gångväg till Färentuna skola/förskola.

*Boarea: 100 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 795 000 kr
*Avgift: 5 655 kr
*Skepparns VÃ¤g 3
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

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 em/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
*Ulrika Jansdotters vÃ¤g 14
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

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

Ekerö Knalleborg
Nyrenoverat radhus m gavelläge o bra solläge! Entrévån o
ovanvån tot. renoverade 2010! Stilfullt o klassiskt modernt!
Helt nytt kök. Ljust v-rum med utg till stor altan m em/
kvällssol. 3-4 sovrum alt. allrum. Helkaklat duschrum 2010.
Stor praktisk källare m 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
*KnalleborgsvÃ¤gen 1A
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

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
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KOMMUNEN | En gransk-
ning av arvodena för 
kommunpolitikerna i 
Stockholms län som 
Sveriges televisons ABC-
nytt gjort, visar att små 
kommuner är generösa med 
politikerarvoden. Ekerö 
kommun tas upp som ett 
exempel på en liten kom-
mun med höga arvoden.

När det gäller antalet invå-
nare hamnar Ekerö kommun 
på 22 plats bland Stockholms 
läns 26 kommuner. 

Däremot ligger Ekerö 
kommun på femte plats när 
det handlar om storleken på 
arvode för kommunalråd.

Som jämförelse i ABC-
nytt:s granskning uppges 
Botkyrka kommun som har 
82 608 invånare. Kommun-
styrelsens ordförande där, 

Katarina Berggren (S), har ett 
arvode på 64 644 kronor.

 Ekerö kommun är en be-
tydligt mindre kommun 
med sina 25 410 invånare. 
Däremot har kommunalrådet 
Peter Carpelan (M) ett högre 
arvode på 75 910 kronor.

Ingemar Hertz var under 
förra året ordförande i full-
mäktiges arvodeskommitté. 
Han anser inte att kommu-
nens arvoden ligger för högt.

– Vi har gjort väldigt lite 
justeringar i år och många 
arvoden ligger fast. Vi har till 
och med sänkt något arvode, 
bland annat för mig själv. Jag 
är ordförande i näringslivsrå-
det. I och med att vi har fått 
en näringslivschef som har 
tagit över en del jobb, halv-
erade vi arvodet för min del, 
säger Ingemar Hertz. 

Förra året hämtade arvo-

desnämnden in uppgifter 
om arvoden från en del andra 
kommuner som var i Ekerö 
kommuns storlek eller strax 
över för att göra jämförelser.

– Ibland låg vi högre, ibland 
lika och några gånger låg vi 
också lägre på vissa områden, 
kommenterar Ingmar Hertz. 

Han menar också att det 
inte är någon är större skill-
nad i arbetsmängd bara för att 
invånarantalet är större.

När det gäller kommunal-
rådet Peter Carpelans arvode 
kommer det inte att höjas. 
Det arvodet följer chefslöne-
utvecklingen på kommunen.

– Vid valet 2006 sänkte vi 
kommunalrådet Peter Car-
pelans arvode. Då var det 
kopplat till stadsrådens löner 
och var en procent av deras 
löner. Men det visade sig att 
stadsråden fick rätt bra arvo-
deshöjningar, säger Ingmar 
Hertz och fortsätter: 

– Därför gick vi från det 
upplägget, också för att kom-
munalrådet själv inte skulle 
kunna påverka sitt arvode. 
Att istället basera kommu-
nalrådets arvode på snittet av 

chefslönerna i kommunen, 
tror jag är bättre. 

Ersättningen till opposi-
tionsrådet i kommunen har 
sänkts med hänvisning till att 
ansvaret är betydligt mindre 
än för den som sitter i majori-
tet och ska driva kommunen.
Många arvoden är oföränd-
rade så som för bland annat 
barn- och utbildningsnämn-
den och socialnämnden. 

– Vi har varit väldigt selek-
tiva i år. Det enda vi höjde, 
om jag inte minns fel, var till 
byggnadsnämndens ordfö-
rande. För att vi ska kunna 
rekrytera duktiga politiker 
att sitta som ordförande och 
vice ordförande i nämnder 
och styrelser, måste vi också 
ha skäliga arvoden. Det ska 
vara en kompensation för 
det bortfall man har när man 

kanske får bryta delar av sin 
karriär för att gå in i detta ar-
bete, avslutar Ingemar Hertz. 

– Kommun politikernas 
arvoden fastställdes av samt-
liga partier på kommunfull-
mäktige i november 2010.
Förslaget i sin helhet anser 
jag ligger på en rimlig nivå, 
säger Lars Holmström, oppo-
sitionsråd i Ekerö kommun.

                                               
                             EWA LINNROS

Höga politikerarvoden i kommunen
”Vi har gjort
väldigt lite
justeringar i år 
och många 
arvoden ligger 
fast”

Ingemar Hertz, ordförande i 
fullmäktiges arvodeskommitté, 
anser inte att kommunens arvo-
den ligger för högt.        
                             Foto: Ove Westerberg

KOMMUNEN | I senaste 
numret av Mälaröarnas nyhe-
ter skrev vi om försäljningen 
av kommunens hyresrätter 
samt om de kommunägda 
bostadsrätterna. De sistnämn-
da hyrs idag ut som hyresrät-
ter. Efter beslut i fullmäktige, 
kan dessa komma att säljas på 
bostadsmarknaden den dag 
de blir lediga. 

I artikels bildtext uppgavs 
att några av bostadsrätterna 
finns i Hertigarnas stall i 
Drottningholm. Detta stäm-
mer ej. De lägenheter som 
finns i Hertigarnas stall är 
hyresrätter och ingår bland de 
totalt 50 hyresrätterna som 
kommunen nu sålt till Ekerö 
bostäder.
                     EL

KOMMUNEN | Diakoner 
och präster på Mälaröarna 
har nu möjlighet att hän-
visa enskilda personer och 
par med relationsproblem 
för professionellt rela-
tionsstöd till subventione-
rat pris.

S:t Lukas Mälaröarna-Väste-
rort har skrivit ett avtal med 

ett flertal församlingar på 
Mälaröarna och i Västerort 
inom Storstockholmsområ-
det. 

Avtalet innebär att diako-
ner och präster kan hänvisa 
enskilda personer och par 
med relationsproblem till 
en S:t Lukasmottagning för 
professionellt relationsstöd. 
Väntetiden för samtal är kort 

och vid behov ges även ett 
visst ekonomiskt stöd till te-
rapin.

– Det är mycket positivt. 
Om man bor i Ekerö pasto-
rat har man möjlighet att få 
sin avgift subventionerad. Vi 
har samtalsstöd men inte re-
gelrätt samtalsterapi. Vi har 
särskilt velat puffa för par-
samtal men kyrkans familje-

rådgivning är inne i stan och 
det kan vara långa köer, säger 
Lena Burman Holmgren, 
diakon och ansvarig för dia-
konin i Ekerö pastorat.

Närmaste S:t Lucasmot-
tagning finns i Åkeshov.

EWA LINNROS

Relationsstöd till subventionerat pris Rättelse om kommunens bostäder

Permanent hårborttagning:
Bikini och hela ben 2 300 kr

Hela armar och händer 1 400 kr
Bikinilinje och armhåla 1 000 kr
Överläpp, kinder, haka 1 200 kr

Rygg, mage och bröst 3 600 kr
Kindben och polisonger 600 kr

Hudföryngring (Skin rejuvenation):
Hela ansiktet 1 000 kr

Kur på 3 behandlingar 2 900 kr

 350 kr

Vi säljer också Skin Doctors och 
Dermalogica produkter

I samarbete med Envila Clinique.

Välkommen till BROMMA HUD & HÄLSA!

Besök oss på Tunnlandsvägen 42 i Bromma 
eller boka din behandling på 08-26 09 00 
eller online på www.brommahudhalsa.se

Kv
in

no
r

M
än

Mån  8-19
Tis  7.30 - 17.00
Ons  7.30 - 19.00
Tors  10 -19
Fre   8-16

NYA  
ÖPPETTIDER!

Har du spänningshuvudvärk?
Låt våra duktiga Naprapater hjälpa dig.

Tel 08 -560 313 31  
www.naprapaternaekerö.se

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland  Dipl. Massageterapeut

Praktik på Färingsö

Må Bra i Kropp och Själ - Massage Hjälper!
Skön och avslappnande helkroppsmassage

Förebyggande och rehabiliterande massageterapi
 

Även kvällar och helger   Telefon: 08-560 407 07 

www.anmomassageterapi.se

Tel: 560 310 11
Växthusvägen 24, 

178 34 Ekerö

www.salongnarlunda.se

Klassisk ansiktsbehandling (90 min) .............440:-
AHA ansiktsbehandling (50 min) .....................350:-
Frans & brynfärgning inkl plock.............210:-
Permanent fransböjn & färgn ...................380:-
Vaxning av hela ben & bikini .....................320:-

 ..................................290:-
Fotvård inkl fotmassage .................................290:-  
Soldusch helkropp................................................170:-



www.husmanhagberg.se

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

Färingsö Stenhamra
Påkostad villa om 278+70 kvm i modern stil belägen endast 200 meter från Mälarens vatten. Smakfullt renoverad under senare
år. Huset präglas av snygg design, hög finish och gedigna materialval. Ett exklusivt boende utöver det vanliga. Plan trädgårdstomt om 994
kvm. Nära till butiker, skola/dagis samt kommunikationer in mot Stockholm. Välkommen på visning!

Utgångspris: 6.450.000 kr  Visas: Sön 27/3 & mån 28/3 . Vänligen ring för ev. privatvisning. Adress: Strandvägen 17B
Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Stenhamra
Välbyggd villa om totalt 145+80 kvm i perfekt läge i Stenhamra. Bra planlösning och gedigna materialval. Välhållet och
bekymmersfritt boende. Ljust och fritt beläget med sluttande trädgårdstomt om 1099 kvm  som blommar vackert från vår till höst.
Byggår 1974. Barnvänligt läge med närhet till butiker, dagis samt skola i Stenhamra. Kommunikationer in till Stockholm på
gångavstånd. Mälaren och vackra grönområden på nära håll.
Utgångspris: 3.395.000 kr  Visas: Vänligen ring för visningstid.  Adress: Gudmundvägen 5A  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö  Sandudden
Eftertraktat kedjehus i sutteräng om 104+17 kvm från 1999 , med ett genomgående fint skick. Välplanerat med fem rum,
varav tre sovrum. Entresida med både carport och p-plats. Två uteplatser och balkong mot baksidan. Trevligt läge ett stenkast från
Mälaren med badplats och möjlighet till båtplats. Barnvänligt lugnt  område med gångavstånd till skola/dagis och busshållplats.
Träkvista Torg med butiker och restaurang, även det  på promenadavstånd. Varmt välkommen på visning!
Utgångspris: 3.195.000 kr  Visas: Sön 27/3 11.45-12.45 & mån 28/3 17.45-18.30  Adress: Stengränd 19  Ekerö  08-560 304 22  
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KOMMUNEN | Ekerö kom-
mun har som mål att bli 
en av Sveriges tio bästa 
skolkommuner. En ny 
ranking av landets kom-
muner som presenteras 
av ”Skolvärlden”, visar 
att det är en bra bit kvar. 
Ekerö kommun hamnar på 
plats 161 bland landets 290 
kommuner och på plats 13 
bland Stockholms län.

Ekerö kommun har visser-
ligen klättrat upp några steg 
från plats 173 till 161 i den 
ranking som ”Skolvärlden” 
presenterar. 

Grunden för rankingen 
är statistik från Skolverket 
och Statistiska centralbyrån, 
(SCB). Uppgifter från sex 
olika områden har vägts ihop 
med hjälp av Lärarnas Riks-
förbund. 

Dessa områden är: resul-
taten i de nationella ämnes-
proven, andelen elever som 
har gymnasiebehörighet när 
de lämnar årskurs 9, andelen 
elever som uppnått målen i 
samtliga ämnen i årskurs 9, 
lärartäthet, andel lärare med 
pedagogisk utbildning och 
undervisningskostnad per 
elev.

– Det finns många ran-

kingar så som Lärarnas riks-
förbund, Lärarförbundet, 
Skolmatens vänner och så vi-
dare. Det här med rankingar 
är alltid ett problem då varje 
organisation i varje ranking 
lägger in ett antal frågor som 
är deras hjärtefrågor, säger 
Anders Anagrius, nämnd-
ansvarig på barn- och ung-
domsnämnden.
Av den anledningen an-
vänder sig kommunen av 
Sveriges kommuner och 
landstings ranking ”öppna 
jämförelser”. Den har i sin 
tur olika rankingar.

–  Vad vi använt oss av är 
deras ranking vad gäller de 
genomsnittliga meritvär-
dena i årskurs nio. Där låg 
vi på 17 plats. Det kommer 
en ny ranking i maj och då 
tror vi att vi har halkat ned 
lite grann, fortsätter Anders 
Anagrius och fortsätter:

 – Vi har fem års obruten 
positiv betygsutveckling, 
men nu har vi ett hack i kur-
van. Det är dels en trend över 
hela landet och man kan gissa 
att det har ett samband med 
diskussionen kring betygs-
inflation och bedömningar 
att göra. Sedan är det också 
en variation mellan årskullar. 

Hur pass mycket ser man 

på verksamheten i ”verklig-
heten”?

– Jag är på skolorna minst 
en gång per år. Vi har årliga 
uppföljningsdialoger och be-
söker då samtliga skolor och 
enheter. Nu när det är en ny 
nämnd kommer vi att göra 
lite extra och ordna rund-
turer för att få lite ansikten i 
verksamheten. Det är viktigt 
att nämndledamöterna har 
kontakt med verksamheten 
för att få ökad kunskap om 
vad det handlar om. 

I nummer tre av Mälaröarnas 
nyheter uttalade sig Anders 
Anagrius om hur många 
barn man kan ha i en klass.

Han sa att det beror på bar-
nen, vilka behov de har, hur 
lokalerna ser ut och hur pass 
skicklig läraren är och sa att 
det kan fungera alldeles ut-
märkt med 28 barn i en klass. 

Denna kommentar väckte 

reaktioner. En pedagog vän-
de sig till redaktionen med 
exemplet med en klass med 
7-åringar. 

Hon menade att det inte 
handlar om skicklighet då 
det är omöjligt att räcka till, 
även i en klass med 25 elever, 
då 7-åringarna ännu inte kan 
läsa instruktioner och behö-
ver mycket tid, var och en.

 – Mitt uttalande har ett 
ganska massivt forsknings-
stöd. Det vill säga att vad lä-
raren gör, lärarens metod och 
kunskap om pedagogiska 
insatser är den enskilt mest 
avgörande faktorn för elev-
ernas framgång. Det är en be-
tydligt mer avgörande faktor 
för hur det går för eleverna än 
om man skulle tillskjuta mer 
medel. Sedan kan det behö-
vas mer medel här och var för 
olika insatser, säger r Anders 
Anagrius som oclså tillägger:

– Ekerö kommun har till-
skjutit mera medel under de 
senaste fem åren än en del 
andra kommuner i länet. När 
det gäller antal kronor per 
elev, ligger Ekerö kommun 
någonstans i mitten bland 
Stockholms läns kommuner.

                         EWA LINNROS

”Vi har fem års 
obruten positiv 
betygsutveckling, 
men nu har vi ett 
hack i kurvan. 

Ekerö kommun hamnar 
långt bak i ny skolranking

EKERÖ | Modekedjan 
KappAhl öppnar butik i 
Ekerö centrum.

Butiken kommer att ligga i 
den före detta matbutiken 
Matöppets lokaler i Ekerö 
centrum.

– Det blir en butik med 
fullt sortiment av dam-, 
barn- och herrkläder. Buti-
ken blir på cirka 800 kvadrat-
meter och 200 kvadratmeter 
med sådant som lager och 
lunchrum med mera, berät-
tar Urban Solander, lands-
chef för KappAhl Sverige.

Varför valde ni Ekerö?
– Det finns ett handelsut-

rymme helt enkelt. Vi har 

tittat på hur när det är till 
närmsta KappAhl butik och i 
det här fallet är det Bromma. 
Sedan har vi tittat på vad ef-
terfrågan är och hur mycket 
folk som bor i kommunen, 
säger Urban Solander. 

Man räknar med att öppna 
i slutet av augusti och rekry-
tering av personal börjar un-
der våren.

Kommer ni att söka perso-
nal lokalt?

– Det vill vi gärna och man 
kommer att kunna söka via 
vår hemsida, avslutar Urban 
Solander. 

EWA LINNROS

KappAhl-butik flyttar in 
i lokaler i Ekerö centrum 

KappAhl-butiken kommer att ligga i före detta Matöppets lokaler. 
Butiken kommer att vara på cirka 800 kvadratmetrarna Man räknar 
med att öppna i slutet av augusti.   Foto: Ewa Linnros

Har Du en neurologisk sjukdom?
 

Vill Du pröva en ny träningsform?

Träningen kommer att:

Ekerö Rehab tel
Telefontid: 

Färingsö sjöscoutkår är ALLTID REDO!
www.ssf.scout.se/faringso
Vår ordförande Margareta Svenmarck 
Telefon: 560 433 77

Färingsö Sjöscoutkår
har aktiverat ungdomar på Färingsö i 50 år!

Under jubileumsåret har följande företag 
bidrag till vår verksamhet och vi vill framföra 

Vårt stora tack!
BKF Båtklubben Färingarna 
COOP Konsum Stenhamra 
COOP Konsum Kungsberga
Colorama Ekerö 
Ekerö Bilskadecenter AB 
Erikssons Glasmästeri  
Färingsö Djurklinik  
Färingsö Församling   
ICA Skå Svanhagen  
Lemag AB 
Mälarö Skydd AB  

Mälarö Träningsverk AB
Närlunds Schakt & Trp AB
OK Q8 Svanhagen
Pizzerian i Stenhamra
Stockmos Fruktindustrier AB
Svanhagens Bil & Däckservice
Svegro AB
Sånga Säby Kurs och Konferens
TIBA Bygg AB
Tyger & Sånt

Vill Du stödja vår verksamhet är ett bidrag 
till vår loppmarknad varmt välkommet!  
Vi kan ta emot Dina saker den 26 och 28 april samt 3 och 5 maj 
kl 18-20. Välkomna till vår scoutstuga Herman palms plan 8 i Sten-
hamra och till vår loppmarknad 7 maj!  Vi börjar kl 10 med 
auktion kl 12 och hoppas att Du kommer och gör ett bra fynd och 
stödjer vår ungdomsverksamhet.



Mäklarhuset Ekerö  
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63

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

2 458

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

MÄKLARENS BESKRIVNING:

Färingsö - Skå 
UTGÅNGSPRIS: 4 975 000 kr
BOAREA:
BIAREA:
TOMTAREA:
ADRESS

MÄKLARENS BESKRIVNING:

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

MÄKLARENS BESKRIVNING:

BESIKTIGAD

BESIKTIGAD

2 4 5 8

Skyddat Köp

I Skyddat Köp ingår:

SKYDDAT KÖP
gör en bra bostadsaffär ännu bättre

års

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

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

Vad skulle du göra med 
pengarna som blir över?
Det har nog aldrig varit smartare att sänka sina värmekostnader än just nu. 
Dessutom får du 50 procent avdrag på installationskostnaden genom ROT-
avdraget. Varje månad sparar du upp till 80 procent i sänkta värmekostnader, 
pengar som du kan lägga på något roligare än räkningar. En semester till Bali, 
till exempel. Läs mer om våra värmepumpar på www.ivt.se. 
Välkommen!
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ADELSÖ | Länsstyrelsen 
har givit tillstånd till en 
markägare på Adelsö att 
använda bärbar lampa vid 
skyddsjakt av fem vildsvin. 

Markägaren har haft stora 
problem med att vildsvin bö-
kat sönder åkermark, förstört 
grödor och förorsakat skador 
på trädgårdar och skogsmark. 
Värdet av de förstörda grö-
dorna beräknas uppgå till 10 
000 kronor per år och arbetet 
med att återställa beräknas ta 
mellan 20 och 30 arbetstim-
mar per år. 

Trots skadeförebyggande 
åtgärder med både elstängsel 
och jakt, har inte antalet vild-
svin i området lyckats mins-
kas tillräckligt och uppgår till 
uppskattningsvis 15 till 20 
individer.

– Det är jaktlagstiftningen 
som styr vilka hjälpmedel 
man får använda vid jakt och 
då har man valt bort till exem-
pel motorfordon och belys-
ning, bland annat beroende på 
säkerhetsaspekterna, förklarar 

Christer Pettersson, vildsvin-
sexpert på Naturvårdsverket.

Eftersom vildsvinen är ak-
tiva i huvudsak på natten ger 
lampan större möjlighet att 
hitta dem, men kan medföra 
en fara eftersom lampans 
räckvidd är begränsad och 
man inte har full kontroll 
över vad som annars finns i 
närheten när man skjuter.

– I vissa områden där vild-
svinsstammen har ökat mar-
kant kan man dock tillåta 
lampa för att kunna balansera 
populationens storlek genom 
större avskjutning, fortsätter 
han.

Tillståndet gäller till den 
31 december 2011 och senast 
den 15 januari 2012 ska mark-
ägaren skriftligen rappor-
tera hur många vildsvin som 
fällts med stöd av tillståndet.

2010 gav länsstyrelsen till-
stånd i tio ärenden angående 
bärbar lampa. År 2009 var siff-
ran åtta ärenden.

LO BÄCKLINDER

MUNSÖ | Natten mot 
lördagen den 25 februari 
drabbades Sjöräddningens 
båtar vid Munsö av allvarlig 
skadegörelse.

– Vi är ganska säkra på att 
det är personer från trak-
ten som ligger bakom, sä-
ger upplysningsman Paul 
Forell.

Det var när en av mun-

söstationens frivilliga sjöräd-
dare åkte ner för att kontrol-
lera båtarna på lördagen som 
han upptäckte att två öppna 
båtar blivit demolerade under 
natten.

– Någon hade gått in via 
isen och bänt loss hela instru-
mentpanelen på den ena och 
förstört både VHF-radio och 
GPS på båda båtarna. Vi sak-
nar ingenting utan det rör sig 

om ren vandalisering, berät-
tar Paul Forell.

Han misstänker att det är 
personer från området som 
blivit upprörda över att de 
inte hittade någon bensin på 
platsen, utan endast två tom-
ma bensindunkar.

– Den här förstörelsen är 
fullkomligt meningslös och 
de här människorna förstår 

inte konsekvenserna av sitt 
handlande. 

Dels så är båtarna obruk-
bara tills utrustningen kan 
återställas och kan därmed 
inte användas för den sjö-
räddning som de är ämnade 
för. 

Dessutom måste de upp-
skattningsvis 30 000 till 
40 000 kronor som skade-
görelsen kostar att åtgärda 

tas från de donationer och 
sponsorpengar som annars 
skulle gå till driften av verk-
samheten.

Vid två tidigare tillfällen 
under de senaste tio åren 
har stationen blivit utsatt 
för skadegörelse och stöl-
der.

LO BÄCKLINDER

Tillstånd att använda 
lampa vid skyddsjakt

488 000 kronor till solvärme i Ekerö kommun

Ytterligare en snörik vinter 
har ställt stora krav på kol-
lektivtrafiken. Likaså efter-
lyser många läsare som kon-
taktat redaktionen utbyggd 
kollektivtrafik både under 
dagtid, kvällar och nätter.

LÄGET

... med busstrafiken Åsa 
Ekman, affärsutvecklare 
på Arriva?

– Det är åter en besvärlig 
vinter för oss men i det stora 
hela har trafiken fungerat 
bra. Vi har relativt hög pro-
centandel utförd trafik, en av 
de främsta entreprenörerna i 
Stockholms län. I november 
körde vi 99,7 procent av tu-
rerna, i december 99,5 pro-
cent och under januari 99,6 
procent. 

– Svårare har vi det med 
punktligheten. Under no-
vember avgick 83 procent 
av turerna enligt tidtabell, 
i december 85 procent och 
i januari 88 procent. Proble-
men beror på snö, halka och 
framkomlighetssvårigheter 
på grund av vinterväder, 
men även långa köer som 
bussarna fastnar i. Linje 176 
och 177 har haft stora pro-
blem genom delar av Brom-
ma och Solna, beroende på 
vägarbeten och byggande av 
Tvärbanan. Vi har en stän-
digt pågående dialog med 
väghållarna och deras be-
ställare för förbättrad snö-
röjning och framkomlighet.

Finns det några planer på 
att utöka busstrafiken un-
der kvällar och nätter på 
Mälaröarna?

– Kvälls- och nattrafiken 
förbättrades väsentligt re-
dan i somras, men arbete 
fortgår för att få resurser 
att genomföra ytterligare 
utökningar under detta el-
ler kommande år. Exempel-
vis lämnas förslag på en ny 
sen tur till Björkvik under 
alla veckans dagar. Likaså 
arbetas det för att vi ska 
köra 30-minuterstrafik från 
Brommaplan på nätter på 
lördagar och söndagar fram 
till klockan 03:00.

Görs det något för att an-
passa busstrafiken till kom-
munens ökade invånaran-
tal?

– Vid varje tidtabellsskifte 
genomförs ett antal utök-
ningar i trafiken för att möta 
det ökande invånarantalet, 
men också för att främja det 
kollektiva resandet. Exem-
pelvis hoppas vi kunna öka 
turtätheten från Sandudden 
på mornarna, ett område 
med befolkningstillväxt. 
Även andra linjer får nya 
turer vid tidpunkter när 
resandet är högt. Det är SL 
som gör den slutliga beställ-
ning av trafiken, vilket sker i 
slutet av maj, efter det vi vet 
mer om höstens kommande 
trafik.                                                                    

LO BÄCKLINDER

När sjöräddningen skulle kontrollera sina båtar vid Munsö färjeläger upptäckte de att vandaler hade rivit ut både instrumentpaneler och viktiga instrument. 
 Foto: Paul Forell

TAPPSTRÖM | För tredje 
året i rad utlyste Ekerö bib-
liotek en stor bokmärkes-
tävling. Denna gång vann 
en leopard och en dödskal-
lerockare.

Den 26 februari fick vin-
narna Nikita Wahab som 
ritat leoparden och Alfons 
Carle som bidrog med död-

skallerockaren ta emot sina 
pris under pompa och ståt 
i biblioteket. Vinnarna fick 
presentkort till bokhandeln 
och varsin blombukett som 
pris för att deras teckningar 
blivit utvalda till att tryckas 
upp som bokmärke. Dessa 
kommer nu att delas ut på 
kommunens bibliotek under 
hela 2011.

– I år fick vi in cirka 50 bi-
drag till tävlingens två kate-
gorier. En är för barn mellan 
2 och 7 år och den andra mel-
lan 8 och 15 år, berättar Anne 
Appehl, platschef på Ekerö 
bibliotek.

Vissa skolklasser har skick-
at in bidrag från alla elever 
och andra tävlande har läm-
nat in sina bidrag på bib-
lioteket. Ytterligare några 
unga konstnärer har ritat 
sina tävlingsbidrag på plats i 
biblioteket under höstlovet. 

– Vi planerar att fortsätta 
med tävlingen även i fram-
tiden och att dessutom sälja 
annonsplatser på baksidan av 
bokmärken, säger Anne Ap-
pehl.

Juryn som valt ut de vin-
nande bidragen bestod av 
Lennart Lundblad, chef för 
Ekerö kultur, Anna Levahn, 
informationsstrateg för 
Ekerö kultur, samt Kerstin 
Lidman, barnbibliotekarie på 
Ekerö bibliotek.

LO BÄCKLINDER

Bokmärkestävling avgjord

Nikita Wahab och Alfons Carle ritade de vinnande bidragen i Ekerö bib-
lioteks årliga stora bokmärkestävling.                                 Foto: Ove Westerberg

TAPPSTRÖM | I förra numret 
framgick felaktigt att soloar-
tisten Jessica Jansson uppträ-
der i Rockkarusellens deltäv-
ling på Fabriken den 11 mars. 
Det rätta datumet ska vara 
den 1 april då också bandet Jay 
Day med ekeröbon Eva Hertz 
spelar.

KOMMUNEN | På Ekerö har 
det beviljats 488 000 kronor 
under de senaste två åren 
i stöd för installation av 
solfångare. Det motsvarar 19 
kronor per kommuninvånare, 
vilket placerar Ekerö kom-
mun på plats 23 i Svensk 
solenergis rankinglista för 
Sveriges kommuner.

I hela landet har över fyra tu-
sen ansökningar skickats in 

och över 58 miljoner kronor 
har beviljats sedan det nya 
solvärmestödet infördes den 
1 januari 2009. Stödet riktar 
sig till företag, organisatio-
ner och privatpersoner och 
uppgår till högst tre miljoner 
kronor för större anläggning-
ar och högst 7 500 kronor för 
småhus.

– Allt fler upptäcker förde-
larna med solvärme, både de 
klimatmässiga och de ekono-

miska. Efter att installationen 
är betald är värmen kostnads-
fri, säger Lars Andrén, ordfö-
rande för Svensk solenergi. 

Bäst på att söka solvärme-
stöd är man i Värnamo kom-
mun där 9,6 miljoner kronor 
har beviljats, vilket motsva-
rar 291 kronor per kommun-
invånare. 

LO BÄCKLINDER

Rättelse

Vandalisering av viktiga båtar

Soloartisten Jessica Jansson 
uppträder på Fabriken den 11 
mars.                           Foto: Effie Trikilis

Tuff vinter för
busstrafiken
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Våren är här!
Lördagen 26 mars firar Ekerö Centrum att våren äntligen är här!

Och det vill vi göra tillsammans med Dig! 
Alla butiker har lysande erbjudanden och solen strålar 
från alla butiksfönster. Ekerö Ridskola kommer för första 
gången i år att lufta sina hästar i Centrum och erbjuda 

en ridtur till den som vill mellan 11-14 och 
Mälarö Golfklubb Skytteholm arangerar en puttävling 

för alla pricksäkra (om vädret tillåter) och passar också 
på att erbjuda golfträning till förmånliga priser.

Vi startar kl 10 och håller på till 15. 
Varmt och soligt välkomna!

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.



Man skulle nästan kunna tro att 
arkeologen och guiden Linda 
Wåhlander avsiktligt valt ut sin 
hemadress Fornbyvägen på den 
fornminnesrika ön Helgö. Men 
då hon flyttade hit hade hon 
inte en aning om vad som fanns 
under hennes fötter.

Intill ett stort flyttblock ligger två 
små röda hus. Här bor Linda Wåh-
lander med sin sjuårige son i det ena 
och hennes mamma Barbro i det an-
dra huset. Tomten med husen köp-
tes 1994.

– Vi hade ingen aning vart vi flyt-
tade. Vi köpte tomten för den stora, 
vackra stenen, säger Linda.
Linda var bosatt i stan och i början 
bodde hon bara till och från på Hel-
gö. 2009 flyttade hon hit perma-
nent när det var dags för sonen att 
börja på sexårsverksamheten.

Intresset för historia har funnits 
sedan hon var liten. Hon började på 
Björkö på Birkamuseet och jobbade 
i butiken där i tre år. Hon läste pa-
rallellt arkeologi och fick också jobb 
som arkeolog efter utbildningen vil-
ket inte är det lättaste.

– Jag jobbade för Riksantikvarie-
ämbetet och grävde bland annat på 
Botniabanan. Men så blev jag gravid. 
Jag var ensamstående och då var det 
inte möjligt att vara grävande arkeo-
log och hämta och lämna på dagis 
samtidigt, berättar Linda.

Vad som istället blev ett alternativ 
och som också blivit väldigt bra var 
att jobba som guide. Idag jobbar hon 
som det och som museipedagog. 

– Det var inte alls meningen att 
jag skulle bli guide. En sommar på 
Björkö sa min chef där att ”nu börjar 
du”. Efter att jag kommit över den 
första skräcken att prata inför folk 
upptäckte jag att jag tycker om det.
Linda är en blygsam person som 
inte på något vis försöker fram-
häva sig. Hon är däremot en äkta 
allkonstnär och verkar vara fylld av 
idéer och uppslag. 
Utöver sitt jobb som museipedagog 
på Medelhavsmuseet och Historis-
ka museet gör hon hantverk av olika 
slag som smycken och träsaker. Hon 
syr och målar också och så gör hon 
björkvispar.

– De är tyvärr inte så populära 
som jag kanske skulle önska men 
jag har gjort en massa. Det är kan-
ske inte ett nyttoredskap idag men 
jag tycker om att göra dem även om 

ingen vill ha dem, säger hon och 
skrattar.

När hon började på Björkö 1996 
hade hon fortfarande ingen aning 
om vad Helgö egentligen var. Då 
hon pratade med de arkeologer som 
jobbade därute fick hon veta vilken 
historiskt intressant plats Helgö är.
– Jag tror att det var meningen att 
jag skulle flytta hit. Jag har jobbat på 
Björkö i tolv år och jag älskar verk-
ligen den ön, men Helgö har tagit 
över nu.

Helgö har också blivit en central 
del av hennes guideverksamhet. 
Hon anordnar numera guideturer 
från maj till september på ön och 
hon har haft många besökare. Men 
om det så bara är en person som 
kommer gör hon en visning ändå. 

– Helgö är en del av det här pärl-
bandet av historia som finns härute. 
Jag tycker att det är viktigt att visa 
det. Jag skulle så småningom vilja 
vända mig lite mer mot skolklas-
serna på Mälaröarna. Jag har börjat 
med Sundby skola och sedan har jag 
haft Strövarna från Friluftsfrämjan-
det på visning. 

Hon försöker styra arbetet mer och 
mer till öarna för att slippa åka till 
stan. Idéerna saknas inte och hen-
nes kärlek för vad som finns på Mä-
laröarna går inte att ta miste på.

– Jag skulle även kunna ha buss-
resor runt Mälaröarna. Jag har visat 
Adelsö förut i flera somrar, jag kan 
Birka och har också guidat på Drott-
ningholm och Kina slott.

Hennes guidningar är inte bara en 
visning rakt upp och ner. Linda vill 
både informera, ge en upplevelse 
och väcka lite nyfikenhet. 

– På Helgö försöker jag ha en his-
torisk dräkt på mig. Det är pedago-
giskt bra, man har att museet med 
sig på kroppen.
Själva berättandet är viktigt för Lin-
da och hon har också läst dramape-
dagogik.
– Man är dels läraren, sedan är man 
teatern, det vill säga upplevelseper-
sonen och sedan är man guiden som 
tar hand om folk och ser till att de 
har det bra. 

Vad är det då som är så speciellt 
med Helgö?

– Det finns inget tydligt svar på 
vad som har hänt här men den här 
lilla ön har använts under så lång tid. 
Man har begravt folk under många 

år här, även före vikingatiden. Gra-
varna är väldigt annorlunda, mera 
som gårdsgravfält med brandgravar 
där man är kremerad. Man har inte 
hittat några skelettgravar och det är 
en tydlig skillnad mot Björkö. Det 
finns fynd från åtminstone 200-ta-
let på Helgö. 

Linda berättar också med inle-
velse om den kultiska aspekten 
med mycket offrade saker som alla 
de märkliga fynd som gjorts med 
bland annat en buddhafigur och en 
irländsk biskopskräkla som är från 
vikingatiden. 

– Det är så mycket som har med 
religion att göra långt, långt före 
kristendomen. Men sedan också fö-
remål samtida med kristendomen. 
På den här lilla ön har man till ex-
empel hittat mycket guldmynt från 
romerska kejsare. Det är nog hela 
komplexet i sig som är så speciellt.
Speciell känns också Linda som har 
flera mål hon strävar mot. Just nu 
vill hon genomföra en pysselbok 
som har anknytning till historien. 
Sedan vill hon ha en liten webbshop 
med de egna hantverken.

– Det vore också härligt om det 
kunde bli lite mer visningar härute 
med flera guider. Att det verkligen 
blev en organisation och att turis-
men utvecklas på Mälaröarna.

Innan dessa mål uppfylls har hon 
redan ett projekt i gång med Maud 
Edvardsson som är kulturprodu-
cent på Ekerö kommun. De ska 
göra en utställning om vikingatida 
mytologin på biblioteket i vår med 
skolvisningar.  

– Mytologi är mitt favoritämne 
och då inte bara den fornnordiska. 
Människans förmåga att skapa de 
mest märkliga myter och sagor 
tycker jag mycket om, säger Linda 
som säkerligen kommer att kunna 
förmedla myter till skolbarnen både 
informativt, upplevelserikt och på 
ett sätt som kommer att väcka nyfi-
kenhet.

EWA LINNROS

Linda brinner för historia
16  profilen | 

Namn Linda Wåhlander
Gör  Museipedagog, guide, arkeolog
Bor  Helgö
Bäst med Mälaröarna Nära stan men ändå så mycket landet
Favoritställe på Mälaröarna  Helgö
Vill ändra på Att människor blev lite mer öppna för sådant som de 
inte känner till

Linda Wåhlander är inte bara guide och arkeolog, hon är också kunnig i hantverk. Här 
bär hon egenhändigt skapad vikingaklädsel med tillhörande smycken.       Foto: Ewa Linnros

Linda Wåhlander anordnar guideturer på Helgö från maj till september. Om det så bara 
är en som kommer gör hon en visning ändå.                                  Foto: Hans-Göran Lindtröm

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! 

        Rullstolstaxi
08-560 315 00



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

LADY SENSITIVE 
5225 SJÖGLIMT

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan 
avvika från originalkulörerna.

LADY SENSITIVE 
9913 LAMMULL

LADYsensitive

Unik hälsoanpassad inomhusfärg utan hälsoskadlig 
emission och med minimal färglukt. 

LADY. När bara det bästa är gott nog.

VÄGG: LADY SENSITIVE 5225 SJÖGLIMT

www.jotun.seDEVELOPED IN COLLABORATION WITH

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:−).

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

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:−. Sidenkudde Dupion 250:−. Tag 3 betala för 2! Välj mellan ett 
20-tal färger. Armstödsbricka Adelle vit, svart eller ek 149:−.

TAG 3
BETALA
FÖR 2!

Armstödsbricka Adelle vit, 
svart eller ek 149:−. 

DELBETALA 

HELT UTAN 

RÄNTA*!

1.000:− FÖR DIN SOFFA!
Vi ger dig 1.000 kronor för din gamla soffa, fåtölj eller bäddsoffa vid köp av en ny för minst 8.000 

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

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. *Vid kredit upp till 40 mån räntefritt tillkommer en uppläggningsavgift om 300:- samt en administrationsavgift om 30:-/mån. Effektiv ränta vid t ex 10 
mån kredit är 13,95%. För fullständiga villkor se mio.se 

www.mio.se

HÄR 
FINNS

VI! 



Karin och Gösta Rittners 
Stipendiefond

Ur Karin och Gösta Rittners stipendie-
fond delas stipendier ut till studerande  
ungdom som stöd till utbildningen.  
Stipendiet är uppdelat i två delar: 
 

Billi Rittners stipendium delas ut som 
hjälp till högre utbildning till en  
studiebegåvad ungdom bosatt i Ekerö 
kommun.  
 

Det andra stipendiet delas ut som hjälp 
till utbildning till en studiebegåvad  
ungdom som bor i Färingsö församling  
 

Information 
 

www.ekero.se 
 

Ansökan  
Ansökan om stipendiet eller förslag på 
stipendiater skickas/lämnas till: Barn- 
och utbildningsnämnden, Box 205,  
178 23 Ekerö senast 1 maj 2011. 
 

Upplysningar om stipendiet: 
Britt-Marie Hammar, Nämndsekreterare 
E-post: britt-marie.hammar@ekero.se 
Tele: 08-560 391 49

Du kan spara 18.000
till 30.000 kr per år

För offert och ansökan om 
borrtillstånd utan kostnad ring

Värmeekonomen 
070-623 91 37

Total installation 
– från borrning 
till färdig värme 

Enbart kända fabrikat!

Över trettio års kunnande

Mälaröarnas 
Brunnsborrning AB

Tel. 560 243 48

Upp till
10 års

garanti!

Installera 
bergvärme

18  kultur | 

EKEBYHOV | Konstnärs-
paret Margareta Röstin och 
Svenerik Jakobsson ställer 
ut på Ekebyhovs slottsgal-
leri i april. Paret bjuder på 
avancerade abstrakta bilder 
inramade i eget handgjort 
papper, akvareller, grafik 
och skulpturer.

Svenerik Jakobsson arbetar 
både med grafik, akvarell och 
skulptur. Han har inte bara 
skulpterat i sten utan också i 
is och snö.

– Det beror alldeles på var 
och när man jobbar. På resor 
målar jag mycket akvarell och 
sedan blir det etsningar när 
jag kommer hem. Stenskulp-
tur eller snö och is blir det där 
emellan, berättar Svenerik 
Jakobsson. 

Han har bland annat gjort 
isskulptur på ishotellet i Juk-
kasjärvi och deltagit i snö-
skulpturs-SM i Kiruna.

– Is är betydligt lättsam-
mare att skulptera i. Snö har 
jag mer eller mindre slutat 
med då jag slitit ut många 
muskler i armarna. Det är 
väldigt tungt och jobbigt att 
skulptera i.  
Han finner sin inspiration 
mest från djur och natur. 

– När man är född vid 
Åreskutans fot som jag, är 
det en naturlig begynnelse att 

vara ute i naturen. Dessutom 
har jag haft förmånen att vara 
med på expedition i Antark-
tis och även i Arktis med vår 
son som är marinbiolog. 

Svenerik Jakobsson har också 
sedan 17 år tillbaka undervi-
sat i etsning en månad per år  
på Grönland.

”Som utforskare av bety-
delser och villkor i vår värld 
har han alltid kastat sig bok-
stavligt in i äventyren, det 
kan gälla djurskildringar eller 
vandringar över Grönlands 
inlandsis lika väl som att del-
ta i Antarktisexpeditionen”, 
skriver författaren Kim Nick-
lasson om Svenerik Jakobs-
son.

Hans hustru, Margareta 
Röstin, kom in på Konstfack 
första gången hon sökte.

Hennes grafiska tryck är 
ofta inramade av gjutna, 
handgjorda papper som hon 
tillverkar själv.

– Jag gör papper av lin, 
bomull och av retur från spil-
let jag får när jag trycker, be-
rättar Margareta Röstin.

Hennes bilder arbetar hon 
bland annat fram i datorn och 
för sedan över dem på så kall-
lade polymerplåtar som där-
efter trycks i grafikpress. Ett 
ofta förekommande motiv är 

Leonardo Da Vincis målning 
”Damen med hermelinen”.

– Jag såg den i Malmö när 
den var utlånad dit 1994. Den 
fastnade i mitt huvud. Jag har 
aldrig förstått varför många 
tycker att Mona Lisa är så 
vacker. Jag tycker hon är ful 
jämfört med ”Damen med 
hermelinen”.  Damen är på 
ett annat sätt väldigt andro-
gyn, hon är nollställd på nå-
got konstigt vis och det är det 
som fascinerar mig. 

Kring denna dam fantise-
rar hon och laborerar med 
många olika detaljer och 

delvis med egna naturbilder. 
Man skulle också kunna be-
nämna henne som en ”åter-
vinnings-konstnärinna”.

– Jag gör även något som 
jag kallar för grafikmosai-
ker. Jag klipper sönder mina 
provtryck i små fyrkanter och 
gör nya bilder av dem. Nu 
har jag också börjat att klippa 
sönder mina plåtar i fyrkan-
ter och trycker sedan nya av 
dem. 

Margareta Röstin är inte på 
resande fot i samma utsträck-
ning som sin make.

– Jag har inte varit någon-
stans, jag har inte ens varit 
på Grönland. Jag är mer en 
stadsråtta och åker hellre till 
Berlin eller Paris och ser in-
tensivt en massa saker.

Ett konstnärspar med stora 
olikheter sinsemellan men 

gemensamt för dem är mång-
sidighet. 

Deras utställning på Eke-
byhov pågår under tre helger 
med start 9 april.                       

                            

                           EWA LINNROS

Grafik, akvareller och skulptur

”Blomsterflicka” av Margareta Röstin. En stark inspirationskälla för 
henne är Leonardo Da Vincis ”Damen med Hermelin”. ”Damen” åter-
kommer i många av Margareta Röstins verk. Hon tillverkar även eget 
papper till sina skapelser.

”Minnesbild från Azorerna” av Svenerik Jakobsson. Många av hans verk 
är inspirerade från alla de resor han gjort. Svenerik Jakobsson har bland 
annat undervisat i etsning under 17 år, en månad per år, på Grönland.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Flera kontor 
behöver 

samma data

Bläckstråle - 
eller laser-

skrivare? VI VET

Inga dator 
frågor är 
dumma

Val av dator, 
vad ska jag 
tänka på?
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50 ÅR SEDAN | Kanske 
är det den annalkande 
våren som lockar fram 
Mälaröarnas brottslingar 
ur sina gömmor. Flera per-
soner både grips och döms 
för gamla och nya brott 
som begåtts i området.

I början av mars grep 
mälaröpolisen två yng-
lingar på 17 och 18 år. De 
två har erkänt att de begått 
ett 30-tal brott under den 
senaste tiden, däribland åtta 
bilstölder och ett femtontal 
inbrott i sommarstugor 
på Ekerö och Färingsö då 
de stulit konserver och 
kläder. Ynglingarna har 
också brutit sig in i en kiosk 
i Nockeby och dessutom 
stulit klockor och pengar 
från elever i flera stock-
holmskolor.

Det var två ekerökonstaplar 
som först grep den ene yng-
lingen efter att ha hittat en 
stulen bil i Ekebyhov. Vid 
närmare kontroll fann de 
en av ynglingarna sovande 
bak i bilen. Han ville till en 
början inte erkänna att han 
gjort sig skyldig till något 
brottsligt, men en av kon-
staplarna upptäckte att han 
hade två klockor på vänster 
handled och anade oråd. 

Ynglingen fann då för gott 
att erkänna.

Ytterligare två brottsbelas-
tade unga herrar grips av 
kriminalpolisen i Stock-
holm. I samband med det 
klaras stölden av post-
säcken som stals vid kom-
munalkontoret i Svartsjö 
upp. Säcken som innehöll 
Färingsö kommuns avgå-
ende post stals från den 
stolpe utanför kommunal-
kontoret i Svartsjö där den 
varje dag hängs i väntan på 
brevbäraren. 

Denna gång hann tjuvarna 
före och i hopp om att hitta 
pengar eller annat av värde 
förde de med sig säcken 
till en skyddad plats i Ask-
näs där de sprättade upp 
alla breven. Dessa innehöll 
emellertid bara brev och 
handlingar utan värde och 
ynglingarna kastade därför 
allt i skogen. Där hittades 
allt senare och återfördes 
till kommunalkontoret där 
man fick förse breven med 
nya kuvert.

Ännu ett gammalt brott 
klaras upp långt efter hän-
delsen då en diversearbetare 
blir dömd för en cykelstöld 
som skedde två år tidigare 
vid Ekebyvägen på Munsö. 

Färingsöpolisen har tidigare 
efterlyst honom för stölden, 
men eftersom han tidvis 
saknat fast bostad och bott 
på ungkarlshärbärgen i 
Stockholm, har han varit 
svår att spåra. Nu döms han 
emellertid av Färentuna-
tinget till 15 dagsböter à 3 
kronor.

Dessutom har både en 
mekanikerlärling, en gårds-
karl och en traktorförare 
blivit dömda till dagsböter 
av varierande storlek för 
påkörning av stillastående 
fordon.

För den som vill sys-
selsätta sig med annat än 
brottslighet anordnar Munsö 
idrottsförening maskerad 
i Munsö Folkets hus. Det 
utlovas förstklassig dans-
musik, servering, lotterier 
och pris till den som bär den 
bästa masken. Entréavgiften 
är 3:50 kronor för den som är 
omaskerad och 2 kronor för 
den som är maskerad.

Förutom detta visas 
”Åsa-Nisse på semester” 
på Folkets hus i Färentuna, 
ganska exakt femtio år 
innan 2011 års ”Åsa-Nisse 
Wälkom to Knohult” har 
premiär. 

LO BÄCKLINDER

Flera unga återfallsförbrytare 
blir gripna och dömda för brott

Välkommen till oss på Västerort Djursjukhus 
– i ständig utveckling!

www.vasterortdjursjukhus.se

Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA

Barbro Wallius
– Examen 1977
Chefveterinär
Specialistkompetens i
hundens och kattens
sjukdomar. Specialist-
kompetens i kirurgi
hos hund och katt.
Specialintressen är
kirurgi, ultraljud, rönt-
gen och neurologi.

Eva Larsson
– Examen 1991
Specialistkompetens i
hundens och kattens
sjukdomar. 
Specialintressen är
ögonsjukdomar och
internmedicin.

Miriam Kenic
– Examen 2007
Ingår i vårt tandteam.
Specialintressen är
kirurgi och tandsjuk-
domar.

Lene von Schack
– Examen 2007
Specialintressen 
är internmedicin, 
särskilt endokrinologi.

Margareta Wellander
– Examen 1984
Specialistkompetens i
hundens och kattens
sjukdomar. Special-
intressen är hudsjuk-
domar och internme-
dicin. 

Johan Lindsjö
– Examen 1995
Specialistkompetens i
hundens och kattens
sjukdomar. Ingår i
vårt tandteam. 
Specialintressen är
internmedicin och
tandsjukdomar.

� Av våra sex veterinärer är fyra specialister i ”sjukdomar hos hund och katt”,

en är även specialist i ”kirurgi hos hund och katt” och en är auktoriserad 

ögonlysare.

� Vi har veterinärer med djupare kunskaper inom internmedicin, hud 
och tandvård.

� Vi har elva sköterskor. Hos dem finns goda kunskaper inom anestesi, 

analgesi, tandvård, hudvård, kosthållning och mycket mer.

� Vi har en biomedicinsk analytiker på vårt laboratorium. Det ger oss extra 

kunskap med säkra analyser och snabba svar.

� Vi har ett speciellt ”Tandteam” för avancerad tandvård.

� Vi är din Akutmottagning om din hund eller katt blir akut sjuk.

� Vi är din Husveterinärmottagning när du vill boka en tid.

� Vi gör alltid vårt bästa för att du och ditt djur ska trivas hos oss.

ÖPPET: 
Mån-Fre 8-21  

Lör, Sön & Helg 10-16

AUKTORISERAD

ÖGONLYSARE!
NY VETERINÄR!

TELEFON 08-36 26 70 

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



Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
tisdag den 29 mars kl. 18.00.  
 
 

Varmt välkommen!

Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 

Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 

Grillafton lör 26 mars fr kl 18!
Ordinarie öppettider: 

Måndag-fredag LUNCH kl 10-14.30 
Fredagar AFTER-WORK BUFFÉ fr kl 18

Lördagar A LA CARTE MENY kl 12 till sent (köket stänger 21) 
På dagen erbjuder vi lunchmeny med soppa, omelett, pajer, 
smörgåsar mm och kl 18 öppnar vår à la carte  kvällservering

 Söndagar BRUNCH kl 12-16

Se info på www.nykrog.se eller ring 560 330 25
Träkvista, Fantholmsvägen in till höger vid Ekerö båtklubb

l ft lö 26 f kl 1

NYKROG

Börja spela golf 2011
Nybörjarkurs som ger grönt kort

 
Vuxen 1.995 kr

Barn/ungdom 1.595 kr
 

www.troxhammargk.se

20!

I årets utgåva av 
Ekeröguiden inleder 
Peter Carpelan (M) 
med några rader om det 
faktum att Mälaröarna är 
en växande kommun. Det 
är trevligt.

Snart är vi inte längre bara 
25 000 invånare som valt 
livskvalitet istället för urba-
nisering och betong. Men 
livskvalitet har ett högt pris, 
särskilt för oss öbor som är 
tvungna att ta bilen till och 
från stan i rusningstrafik. Det 
känns inte som att bilkö-
misären tas på allvar, trots 
att kommunen och därmed 
trafikproblemen växer. Men 
det går att lindra eländet med 
20 procent – snabbt, effektivt 
och (håll i er nu) gratis! 

Lösningen är både enkel 
och genialisk. Man inför helt 
enkelt ett system där bilar 
med slutsiffra 0-1 på månda-
gar får köra i bussfilen, på 
tisdagar är det dags för bilar 
med slutsiffra 2-3 att göra 
detsamma etcetera. Och 
på fredagar får de lyckliga 
bilisterna med slutsiffra 8-9 
lite sovmorgon. Det här är 
inga som helst problem för 
trafikpolisen att övervaka, 
samtidigt som det näppe-
ligen kommer generera så 
pass mycket trafik i bussfilen 
att bussarna tappar fart och 
därmed betalande resenärer. 

Det här sättet gör att vi 
slipper vansinniga filbyten 

från bilister som känner sig 
tvingade att köra i bussfi-
len, som i panik kastar sig 
in i pärlbandet av laglydiga 
bilister när polisen står pass. 
Dessutom gagnar det miljön: 
att ligga och snigla sig fram 
i köer drar mycket bränsle. 
Detta system ger mindre 
avgaser och därmed mindre 

påverkan på vår känsliga 
natur och byggnader i vägens 
närhet. Köer kommer fort-
farande finnas, och därmed 
kommer knappast fler välja 
bilen. 

Finns det några nämn-
värda nackdelar? Jag tror inte 
det. Varför inte testa syste-
met under ett par månader? 

Helst hade jag velat veta vad 
moder natur tycker om det 
här förslaget, men det går 
bra med en replik från Peter 
Carpelan också.

– Miljövänliga hälsningar,
Markus Guldstrand 
(slutsiffra 7)

En kort kommentar:   Innan 
vi flyttade till Ekerö 1968 
informerade vi oss om kom-
munen, som då var okänd 
för oss, och då fick vi bland 
annat veta, att 1972 skulle ett 
nytt badhus stå färdigt.

Slut på kommentar.

– Allan Pettersson 
och Gisela Linder

Sedan Ekerö centrum byggdes för 
drygt 20 år sedan har trafiken på 
Bryggavägen helt förändrats.

Tidigare var Bryggavägen en 
återvändsväg som slutade vid 
Ekebyhovsallén.

Industriområdet vid slutet 
av Bryggavägen hade knappast 
kommit igång.

 Gustavalund var obebyggt.
För 10-15 år sedan påbörjades 

stora förändringar som på alla sätt 
och vis förändrat trafikflödet på 
Bryggavägen.

Bryggavägen förlängs fram till 
Jungfrusundsvägen och denna 
väg förvandlas vartefter till en i 

rusningstid övertrafikerad genom-
fartsled. 

Färjeläget byggdes och 95 pro-
cent av alla bilar från färjeläget 
tar sig via Bryggavägen ut på 
Ekerövägen och passerar Ekerö 
centrum.

Bostadsområdet Gustavalund 
har tillkommit.

På Gällstaö  har genomförts 
omfattande nybebyggelse med 
radhus och villor som genererar en 
hel del trafik.

Bryggavägen var tidigare glest 
trafikerad och har nu tusentals bilar 
per dygn och hela trafiksituationen 
har urartat till kaos i rusningstid. 

Dessutom finns en stor fabrik vid 
Bryggavägen med omfattande last-
bilstrafik och även andra verksam-
heter har en hel del lastbilstrafik.

Ekerö centrum ligger alldeles i 
början av Bryggavägen och mitt 
emot ligger en brandstation samt 
vårdcentralen, Kullens äldrebo-
ende samt ett stort bostadsområde.

Mellan vårdcentralen och 
Kullens äldreboende löper en av 
kommunens högst trafikerade 
gång- och cykelstråk. Gående, 
rullstolbundna samt personer 
med kryckor som ska ta sig från 
centrum över vägen till vårdcen-
tralen, Kullens äldreboende samt 

alla gångtrafikanter till bostadsom-
rådet – även skolbarn måste korsa 
Bryggavägen för att komma till 
skola och förskoleverksamheten  i 
närheten av bostadsområdet.

Dessutom finns en busshållplats 
intill den aktuella gångvägen och 
bussen gör här regelbundet en 
u-sväng på Bryggavägen.

Nu vill kommunen dessutom 
att gångvägen till Kullens äldre-
boende ska breddas så att back-
ande lastbilar ska kunna leverera 
varor till Kullens äldreboende.
Gångtrafikanter och cyklar ska pas-
sera Bryggavägen till vårdcentralen 
och Kullens äldreboende och det 

finns två övergångsställen men tra-
fikljus saknas helt. 

I avvaktan på utbyggnad av 
Ekerö centrum behövs trafikljus 
omgående mellan centrum och 
vårdcentralen respektive Kullens 
äldreboende där gångvägen löper.

Vi gångtrafikanter och skolbarn 
kan inte vänta längre på säker skol-
väg och säker gångväg för patienter 
till vårdcentralen samt boende och 
besökare till Kullens äldreboende 
med flera.

– Cyklist och 
gångtrafikant

Trafikkaos på Bryggavägen

Ekerö den 
6 mars...

Insändarskribenten vill införa ett system där bilar med slutsiffra 0-1 på måndagar får köra i bussfilen, 
på tisdagar är det dags för bilar med slutsiffra 2-3 att göra detsamma etcetera. Och på fredagar får de 
lyckliga bilisterna med slutsiffra 8-9 lite sovmorgon.                                                                     Foto: Ove Westerberg

Nu har jag under en lång tid 
promenerat runt och blir 
väldigt upprörd när hund-
ägare inte kan ta upp efter 
sina hundar. Gångvägarna 
runt Träkvistavallen, gång-
vägarna som går till Träkvista 
skola och Jungfrsundsvägen 
där ligger det högar nästan 
över allt. 

Om man har en hund så 
får man ta upp efter sig. Det 
är trist att de som sköter sig 
får lida för de som inte tar 
upp. Det har blivit mycket 
värre med hundbajs det sista 
året. Så en skärpning vore 
bra!

– Promenader för alla

Skärpning 
hundägare!

ty
ck

!

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

• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Eller till  
Mälaröarnas  Nyheter
”Tyck”,  Box 100
178 22 Ekerö

• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vad som 
lämpar sig som  insändare och 
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser 
hänvisar vi till vår  privata an-
nonsmarknad.



Robotkalaset  i Barnens eget bibliotek i Stenhamra den 13 mars 
lockade rekordmånga yngre öbor. Inkluderat föräldrarna var det cirka 
150 besökare som deltog i ”skapande söndag”, såg minimusikalen ”Lilla 
Robot och livets rytm” med Dockteaterkollektivet och bjöds på saft och 
tårta.                       Foto: Ove Westerberg

Hantverksstallet  bjuder in till den egna utställningen ”Gäst hos verk-
ligheten” i sitt eget galleri till den 3 april. Majoriteten av Hantverksstallets 
tolv medlemmar har bidragit med konsthantverk som kan förgylla 
vardagsverkligheten. Ovan stallmedlemmen Teresia Frödinger mitt i 
verkligheten.                     Foto: Ove Westerberg

Vikingastrid  Under helgen den 12-13 mars utkämpades många kam-
per i vikingatida stridskonst på Adelsö och Munsö. Tjugofem vikingar 
hade vikt två heldagar för att utveckla sina stridskunskaper inför kom-
mande uppvisningar och tävlingsdrabbningar på bland annat vikinga-
marknader. Adelsövikingen Johan Lindén hade arrangerat träffen. 

 Foto: Ove Westerberg

Vikingabesök  Den 1 mars besökte skådespelaren och ”vikingen” 
Jerker Fahlström biblioteket i Ekerö centrum och berättade fantastiska, 
bloddrypande historier om vikingatidens gudar, hjältar och småfolk. 

 

Foto: Sophie Wallebo

Barnens vasalopp  Mälarö SOK arrangerade söndagen den 13 mars 
Barnens vasalopp vid Knalleborg med 39 deltagare i åldrarna 3 till 13 
år. Några av klubbens duktiga vasalöpare fixade vallningen och vid 
målgång blev det saft, diplom och medalj. Trots mulet väder och 2-3 
plusgrader var humöret hos deltagarna strålande. På bilden: Esmeralda 
Kikaluga, 5 år.                                                                                      Foto: Anders Roman
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EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

www.tradgardsakademin.se

info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 

för dig som vill bli trädgårdsdesigner!
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen
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AC - service

Kom och tyck till om AIF:s
framtida verksamhet.

Alla välkomna för att göra
Adelsö IF ”lite roligare”.

Vi ses söndagen den 10 april kl 14 
i Adelsö Hembygdsgård.

AIF:s styrelse

ISHOCKEY | Skå IKs och 
Ekerö IKs gemensamt bilda-
de Mälarö hockeyförening 
drog igång på allvar i hös-
tas. Nu tar man ytterligare 
ett kliv och engagerar en 
sportchef.

Det har lagts stor arbetsbörda 
på tränare, ledare och sty-
relse och vi är ett fåtal som 
har gjort rätt mycket arbete. 
För att ta det ett steg till tar vi 
in en sportchef för att få mer 
styrning på verksamheten 
och få bättre kvalitet. Sport-
chefen ska vara en länk mel-
lan tränare, ledare och styrel-

sen, berättar Per Wernström, 
ordförande i Mälarö HF.

Mikael Kempe blir fören-
ingens nye sportchef. Han 
har tidigare bland annat varit 

lärare på Kramfors hockey-
gymnasium och rektor för 
Leksands sommarhockey-
skola.

– Det känns väldigt inspi-
rerande och stimulerande. 
Det finns så mycket bra för-
utsättningar och möjligheter. 
Spelare, ledare och inte minst 
föräldrar som jobbar ideellt 
i föreningen som jag träffat, 
verkar också brinna för detta 
och det tilltalar mig. Allt har 
gett mig ett positivt intryck, 
säger Mikael Kempe.

När Ekerö IKs och Skå IKs 
hockeysektioner slogs ihop 
i den nya föreningen, gick 

till en början flera spelare till 
lag i stan. Men nu har flera av 
dessa redan bestämt sig för 
att komma tillbaka.

– Det absolut roligaste är 
att vi har ökat antalet utövare. 
Vårt mål från början var att 
inte tappa spelare på grund 
av att vi gjorde den här ihop-
slagningen, säger Per Wern-
ström.

Idag är medlemsantalet 
runt 150-160 stycken. 

– Vi räknar med att dubbla 
det antalet under nästkom-
mande säsong, avslutar Per 
Wernström.

EWA LINNROS
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TENNIS | Tre av Ekerö ten-
nisklubbs lag avancerade 
uppåt i seriesystemet. 

Herrlaget vann i höstas divi-
sion 4 C i stor stil efter fem 
vinster och en oavgjord. De 
vann över Farsta TK, Dande-
ryds TK, SoIK Hellas, Täby 
TK, Solna TK och Vallentuna 
TK. 

Ekerös herrlag plockade 
hem elva poäng av tolv möj-
liga och i höst väntar spel i 
division 3. Målsättningen är 
att vara med i toppen och av-
ancera till division 2.

– Ekerö tennisklubb har en 
härlig blandning av unga 
Ekerötalanger, före detta col-
legespelare och tränare som 
alla slåss om en plats i laget, 
berättar klubbens chefsträ-
nare Jonas Tydén. 

Spelare som representerat 
ETK under hösten är Marcus 
Fritz, Oscar Ericsson, Chris-
tian Brydniak, Philip Ohls-
son, David Bengtsson, Tobias 
Öhrström och Jonas Tydén.

I maj startar utomhusse-
rien. Där har ETK två herr-
lag anmälda och tanken är 
att talangfulla juniorer som 

Tom Johansen, John Edlund 
och Joel Månsson ska få mer 
värdefull erfarenhet från det 
tuffa seriespelet.

Det nystartade damlaget 
spelade mycket bra under 
hösten och i början av de-
cember blev laget klart för 
division 3. 

Efter förlusten mot Far-
sta TK (0-4) skulle det hela 
avgöras i bortamatchen mot 
Sigtuna TK. ETK-damerna 
var överlägsna i denna match 
som de vann med 4-0.

 – Det unga damlaget blir 
säkert farliga även i division 3 

nästa höst när de blivit ett år 
äldre, säger Jonas Tydén.

Målsättningen är även här 
att avancera till division 2. 
Spelare som representerat 
ETK under hösten är Natha-
lie Hedblom född 1996, Feli-
cia Ahlquist född 1996, Lo-
visa Hällback född 1994 och 
Nicole Hedblom född 1998.

Även flickor 15-laget av-
ancerade i höstas en division 
och huserar kommande höst 
i division 2. Flickorna bese-
grade Lillåns TK, TK SAAB 
och Spårvägens TK med 3-0 i 
samtliga matcher.

– Enda plumpen i protokollet 
kom när tjejerna förlorade på 
bortaplan mot Lidingö TK. 
Lidingö vann matchen med 
2-1 efter att dubbeln avgjorts i 
supertiebreak, berättar Jonas 
Tydén.

Nathalie Hedblom, Felicia 
Ahlquist och Nicole Hed-
blom har representerat ETK 
under hösten.

– Dessa tre tjejer kan spela 
serien även nästa år och ETK 
blir farliga, avslutar Jonas Ty-
dén.

EWA LINNROS

ETK upp i seriesystemet 

Mälarö hockeyförening får ny sportchef Vann hela championatet
DRESSYR | 13-åriga Ebba 
Widell från Ekerö har 
vunnit årets ponnycham-
pionat i dressyr 2010 hos 
Stockholms läns ridsport-
förbund.

I ponychampionatet tävlar 
flickor och pojkar upp till 18 
år. Tävlingarna har genom-
förts under hela 2010. På 
sin egen ponny ”Touch Of 
Class” tog Ebba Widell hem 
ponnychampionatet i dres-
syr genom att hon haft flest 
goda placeringar och vinster 
på sina regionala starter av 
alla ponnyryttare och i alla 
ponnykategorier. 

– Det är jättekul, säger Ebba 
som tävlat på den här nivån i 
ungefär ett år. 

Ebba vann även Skol-DM 
där hon representerade Eke-
byhovsskolan i höstas. Hon 
rider ungefär sex gånger i 

veckan och tränar med trä-
nare två dagar per vecka. Hon 
tävlar för Sjövillans ridklubb, 
Skå. 

Den 30 mars får Ebba Wi-
dell motta pris, utmärkelse 
och blommor när Stock-
holms läns ridsportförbund 
har årsstämma.

                           EWA LINNROS

LÄGET!   14 MARS

Mikael Kempe blir sportchef 
för Mälarö hockeyförening. Den 
nytillsatta posten är ytterligare ett 
kliv för att öka kvalitén i förening-
en.                                      Foto: Jens Näsman

HANDBOLL
Herrar div 4 ö

Sparta 16 14 0 2 576-408 28 168

Harrin 15 9 2 4 426-388 20 38

Söder 16 9 1 6 408-386 19 22

Sorun 15 7 2 6 425-398 16 27

V/ AIK 15 7 2 6 402-394 16 8

Sannad 15 6 1 8 378-369 13 9

Liding 15 6 0 9 358-367 12 -9

Skå IK 15 6 0 9 342-385 12 -43

Stubb 16 5 2 9 386-469 12 -83

Westis 16 2 2 12 372-509 6 -137

INNEBANDY
Damer div 3 norra

Järfälla 15 13 2 0 82-26 41 
AIK 15 11 1 3 96-38 34 
Kungsäng 15 11 1 3 83-35 34 
Bollstanäs 15 8 2 5 56-40 26 
Vallentuna 15 8 1 6 74-56 25 
KTH IF 15 5 1 9 45-77 16 
Töjnan 15 4 1 10 46-85 13 
Västerorts 16 3 1 12 48-90 10 
Ekerö IK 15 0 0 15 21-104     0 
 

 

INNEBANDY
Herrar div 4 västra

Örby 15 12 3 0 126-58 39 
Skå IK 15 10 3 2 118-68 33 
Sthlm 16 10 3 3 90-58 33 
Vällingby 15 10 3 2 89-62 33 
Äng/Sätra 15 6 1 8 74-80 19 
Orm/Skäl 15 4 2 9 94-110 14 
Sälklubb 15 4 1 10 76-123 13 
Mid.krans 15 3 1 11 56-87 10 
Stockh.W 15 0 1 14 45-122 1 
Kallhäll IBK/Utgått  
 

INNEBANDY
Herrar div 5B

Ulvsunda 16 13 2 1 148-67 41 

Ekerö IK 17 12 1 4 144-75 37 

Marieb 16 11 3 2 111-57 36 

Mälarö 16 10 1 5 97-90 31 

Lokomo 16 9 2 5 114-98 29 

Hässelby 16 9 0 7 110-72 27 

Sundby 17 5 2 10 89-114 17 

Ängby 16 4 0 12 84-106 12 

EricKista 16 2 1 13 74-142 7 

Econo 16 0 0 16 57-207 0 

ISHOCKEY
Herrar div 2 forts

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

Norrtälj 16 3 3 10 40-69 9

Solna 16 3 1 12 39-13  6 

HANDBOLL
Damer div 4 B

Skå IK 18 17 1 0 582-303 35 279

Årsta 19 16 1 2 517-329 33 188

Bajen 19 13 0 6 406-383 26 23

HUFF 19 12 1 6 488-376 25 112

Spifen 18 12 0 6 455-398 24 57

Sports 18 10 0 8 373-344 20 29

Tellus 19 7 1 11 335-415 15 -80

Älta 18 5 1 12 327-373 11 -46

Tyresö 19 4 2 13 301-390 10 -89

Ösmo  18 4 1 13 259-453    9  -194

Nathalie Hedblom tillhör det 
nystartade damlaget i Ekerö ten-
nisklubb. I början av december 
blev laget klart för division 3.                                        
                      Foto: Börje Fritz

Ebba Widell hade flest place-
ringar och vinster på sina regi-
onla starter. Hon vann årets 
Ponnychampionat tillsammans 
med sin häst ”Touch of class”.                                  
                   Foto: Helena Widell

DET HÄNDER  TILL DEN 11 APRIL

HANDBOLL | Damer div 4 B: 3/4 kl 16:15 Tappströms bollhall: Skå 
IK-HK Spifen HANDBOLL | Herrar div 4 ö: 27/3 kl 16:15 Tappströms 
bollhall: Skå IK-Westis HK INNEBANDY | Herrar div 5B: 26/3 kl 18 
Tappströmsskolan: Mälarö IBK-Lokomotiv Stockholm.  

 Sportnyhet? Skicka kort text till:                   

  
sporten@malaroarnasnyheter.se

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!



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  169.900 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

• 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

Svarta CD-ställ i hårdplast. 
16 st med plats för vardera 
20 st skivor. Pris totalt för 
alla 100 kr.  Anders 560 212 
79.

Höganäsplattor 150x150 
mm, tjock 20 mm. 48 förp. 
x 15 st. 16 kvm. 500 kr. 
Klinkers 30,5x30,5 beige 12 
kartonger, 28 kvm. 1000 kr. 
0739-75 69 56.

Matbord i teak 60-tal. Storl 
125x75x83. Pris 400 kr. 
0738-20 07 54.

Jättefina knappt använda 
kläder allt från MQ säljes 
pga felköp! 3-4 kavajer och 
någon kjol. 0707-97 71 51.

Platt TV 32” till salu 1000 kr.
Något defekt i vänster kant 
av bild (därav priset)
Märke Centrum (Samsung 
skärm). Tel : 560 447 06

Liten söt svart maltipoo-valp 
till salu. Är leveransklar om 
ca tre-fyra veckor. Allergifri. 
Fäller ej. Lättlärd och väldigt 
social. Ring 070-334 26 28 
och tala med Johanna. Han 
finns i Nyckelby.

KÖPES

Jag köper dina vinylskivor, 
LP-skivor, EP-singlar, gärna 
hela samlingar. Betalar kon-
tant! Jag kommer och tittar 
på skivorna oavsett om de 
står på en mörk vind, i ett 
överfyllt garage eller i ett 
trångt källarkontor. Ring Jör-
gen på 073-808 12 28 eller 
mejla jugge@bahnhof.se

UTHYRES

Centralt belägen villa på 
Ekerö uthyres. Fullt utrus-
tad, 7 rok med pool och 
garage. Vid intresse: 
carl.talling@wallfast.com 
070-772 06 51.

Rött trähus 3 rok, vinterbo-
ende, stor tomt, Mälaröarna, 
45 km fr. Stockholm, nära 
SL-buss. Tel. 070-291 32 00.

ÖNSKAS HYRA

Läkare, inga barn/husdj 
söker 1:a-2:a Ekerö, Lovön, 

södra Färingsö endast 
långtidshyra, vill ha balkong 
el uteplats kempersson@
yahoo.se 070-200 91 81.

Vi är en skötsam familj 
som önskar hyra ett hus alt 
fritidshus på Ekerö. Från 
skolstart tom november i 
väntan på att vårt hus ska 
bli färdigbyggt. Vi är 2 vuxna 
och 3 barn. Ring oss gärna 
på tel: 070-761 78 69 alt 
skicka e-post: 
lotta.mannerstrale@ki.se

SÖKES

Läxhjälp varannan måndag 
1,5 timme för nioåring på 
Gällstaö sökes. Ring Jan på 
0705-63 72 37.

Dvärgschnauserhane till 
pappa åt mina valpar i vår. 
Han ska vara ögonlyst och 
ha ett trevligt temperament. 
Ersättning utgår per valp. 
Hör gärna av dig till mig 
på telefonnr: 070-734 99 
73 eller mail  linasdotter@
hotmail.com

Hemlösa katter längtar efter 
ett eget hem. Har du/ni ett 
stort hjärta för katter? Kat-
terna är kastrerade, vaccine-
rade och ID-märkta. För mer 
info ring : 0720-19 41 30.
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Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Mälaröbornas egen nyhetstidning.
Partipolitiskt obunden.  Etablerad 1949.
Mälaröarnas Nyheter ges ut av 
Mälarö Media AB

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö 
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
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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 
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Jan 24
Feb 7, 21 
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Apr 11, 25 
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Aug 22
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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 samt ev jpgbild. 

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

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. 
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via  telefon eller fax.  
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.

 nyheter
MÄLARÖARNAS

GRATTIS
Grattis Per Helmersson som 
har fyllt 70 år den 4 mars! 
I år har han dessutom bott 
50 år i Stockholm!
Från barnen med familjer.

DÖDA
• Birgit Elisabet Eriksson, 
Munsö, avled den 22 feb-
ruari i en ålder av 87 år.

• Karin Linnéa Lunneskog, 
Ekerö, avled den 23 februari 
i en ålder av 92 år.

• Irene Eleonora Teresia 
Hägg, Adelsö, avled den 25 
februari i en ålder av 89 år.

• Laine Maria Christina Bore-
sjö Bronge, Ekerö, avled den 
7 mars i en ålder av 53 år.

• Ruth Ramström, Svartsjö, 
avled den 26 februari i en 
ålder av 86 år.

• Philipp Ziegler, Färentuna, 
avled den 27 februari i en 
ålder av 81 år.

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

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

Grattis 
Jonatan 
Nordenback 
på 10-års-
dagen 21/3! 
Kramar från 
mamma, 
pappa, 
Linnea och 
Emma.

Ett stort 
grattis 
till Axel 
Carpelan på 
11-årsdagen 
önskar 
mamma, 
pappa, 
Lovisa och 
Beata.

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

 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 

Varmt tack till alla som
 hedrat minnet av

 min älskade dotter och syster

Susanne Ström
samt deltagit i vår stora

    sorg och saknad.

Elly Uppgårdh Ström
   Bill och Georgia

Grattis killar! 
Elias 2 år den 27 februari, 
Albin 10 år den 13 mars, 
Joel 4 år den 22 mars 
från mamma och pappa.

Bygg- & hantverkshjälp!
Med ROT-avdraget kan det bli 

upp till 50 % billigare för kund!
Ring om du har några frågor

Gustavalunds Bygg
Tel 073-909 10 47

Gustavalundbygg.hemsida24.se

Vi vikarierar  
vid semester!

Mälarökyrkan

Mälarö torg 12, Ekerö

Söndag 20 mars kl 11
Den kämpande tron
Predikan: 
Samuel Klintefelt 
Musik: Kören Mälarklang

Söndag 27 mars kl 11
Guds mäktiga verk
Predikan: Ivar Lundgren 
Musik: Follow

Kulturvecka i Mälarö-
kyrkan 20-27 mars
För mer info:
Läs Mälarökyrkans 
tidning eller 
www.malarokyrkan.se

Kock sökes
Rastaholms Värdshus på Ekerö söker en driven, 
ansvarsfull och självgående kock för sommar-
säsongen, maj - september 2011.

Du ska har vana av svensk skärgårdsmat, husmans-
kost och gärna ha egna idéer runt matpresention 
och meny.

Se mer om oss på www.rastaholm.nu 
 
Svar till Thomas Andersson: info@rastaholm.nu

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Färg-
utskrifter

Virus i 
datorn?

Datorn 
krånglar?

Tillbehör 
till datorn?



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!  25

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

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.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!

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)

    
Salong 

hud, kropp 
& massage

 Ansikts- och kroppsbehandlingar  

Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

   Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

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

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

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

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

Har datorn 
blivit slö?

Brandvägg, 
vad är det?

    

TESTLEKTION
Nu endast 500:-
        (ordinarie pris 860 kronor) 

Vill du finslipa inför uppkörningen? Kanske 
prova på oss som trafikskola? Eller bara få en 
liten knuff i rätt riktning? Ring då och boka 
din 80 minuter långa testlektion på telefon-
nummer 08-560 302 01. Körlektionstider finns 
från 08.00 på morgonen till 18.40 på kvällen 
och din privata handledare är varmt välkom-
men att följa med i övningsbilen. 

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

28 FEBRUARI | Ekerö kommun lämnar 
in en anmälan om att ett miljöbrott be-
gåtts i Svartsjö.

-
keringen i Troxhammar butiksby.

Träkvista sker ett inbrott i en restau-
rang.

Fågelön sker ett sommarstugein-
brott.

Tappströmsskolan

1 MARS | -
Nockeby-

bron.

Ekebyhov.

2 MARS | 
Färentuna-

vägen.
-

Färentunavägen.
Troxhammar.

Älvnäs

-
ning i Väsby.

Träkvista

Ekerö 

3 MARS | Ekerö ramlar i 

4 MARS | -
bulansen i Sandudden.

Trä-
kvista skola

Drottningholm.
Drottningholms golfklubb blir 

Skå

stulits.

Stenhamra

5 MARS | Fä-
rentuna.

Drottningholm -

Träkvista fri-
tidsgård.

Gällstaö.
-

Ekerö centrum.
Stenhamra stjäls 

-
Stenhamra.

Färingsö 

7 MARS | -
Drottningholm. 

-

Drottning-
holm.

8 MARS | Svanhagen

9 MARS | -

Ekerö.
Munsö 

Ekerö

släktning.
-

Drottningholm.

narkotikabrott i Ekerö centrum.

1O MARS | Färentuna smiter någon 

12 MARS | 
Ekerö

kontaktar vattenjouren i Ekerö kom-
mun.

13 MARS | Men-
hammar
olovlig körning.

26  larmet går | 

Flera påverkade förare gripna

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Flyttfåglar
Flyttfåglarnas återkomst till 
Lovö kyrka. Tag gärna med 
kikare, tubkikare finns på 
plats.  26 mars kl 9 vid Lovö 
kyrka. Samåkning kl 8.45 
från kommunhuset, Tapp-
ström. Arr: Mälaröarnas 
naturskyddsförening.

Ekebyhovs slott
Kafeansvariga den 26-27 
mars: Ekerö civilförsvarsför-
ening. 2 april kl 14: Brom-
magänget spelar glad musik 
på dragspel, kafeansvariga: 
Ekerö husmodersförening 
hem och samhälle. 3 april 
kl 14: Antikt eller inte – Lars 
Gundberg från Bukowskis 
bedömer medhavda före-
mål, kafeansvariga: Ekerö/ 

Munsö hembygdsförening. 
9 april kl 14: Mälarstråk från 
Lovö, 10 april kl 14: Jazz-
gruppen Always, kafeansva-
riga: Mälarö SOK, Ekeby-
hovs slott. 

Barnhemsverksamhet
KMCH Support Group infor-
merar om sin verksamhet 
med barnhem och hälso-
klinik på Himalayas slutt-
ningar i nordvästra Nepal. 
Fotoutställning, bild- och 
filmvisning. 27 mars kl 13-16. 
Mälarö SOK-stugan.

Ekerö bio
27 mars kl 15: Åsa-Nisse, fr 
7 år, Kl 19: Trassel (sv.tal), fr 
7 år. Ekerö bio, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Spädbarnsproblem
Psykoanalytiker Björn 
Salomonsson berättar om 
sitt arbete med att prata 

med små barn och föräldrar. 
29 mars kl 19, biblioteket, 
Ekerö C.

Gospelkonsert
Ekerö gospel, Maria Mag-
dalena gospel. Gästartist: 
Bryant Jones, Chicago USA. 
Piano: Daniel Stenbaek. 2 
april kl 18, Ekebyhovskyrkan.

Sopplunch 
Rolf Gustafsson, trädgårds-
mästare från Gustavshill 
handelsträdgård pratar om 
våren. Frågestund. Soppa 
serveras. 40 kronor. 7 april 
kl 12-13, Stenhamra försam-
lingsgård. 

Film
Allt är upplyst, regi: Liev 
Schreiber, USA 2005. Med-
lemskort i Filmstudion 
berättigar till inträde till 
höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 

7 april kl 19.30, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Underhållning
Karin Starck spelar och 
sjunger ”Sånger om våren”. 
Fri entré. 7 april kl 13-14, 
Stockbygården.

Gestalta med växter
Landskapsarkitekten och 
ekeröbon Emily Wade berät-
tar och ger råd. Kl 11.15-12: 
föredrag. Kl 12-14.30: råd-
givning. 9 april, biblioteket, 
Ekerö C.

Orgelkonsert
J S Bach – Markuspassio-
nen. Ekerö kyrkokör, solister 
och orkester, dirigent: 
Kerstin Baldwin. 10 april kl 
16-17.30, Ekerö kyrka.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se 
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PRIS 4 475 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 663 m² (friköpt). Landsvägen 7.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ NÄRLUNDA 5-7 rok, 178 kvm + stort dubbelgarage

Lugn åtevändsgata och grönskande läge mot allmänning Sol hela dagen Braskamin Bergvärme
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PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 2 073 kvm. Sättra Gård, "Sjövil lan".
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

ADELSÖ SÄTTRA 2 rok, ca 60 kvm

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

EKERÖ SKÄRVIK 7 rok, 194 kvm

Sjönära läge Altan i söder Barnvänligt och många sovrum
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PRIS 1 195 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 910 m² (friköpt). Trädgård/skogstomt.. Palettvägen.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STENHAMRA fin villatomt - 910 kvm

Centralt läge Sol hela dagen Kommunalt V/A
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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 + 9 kvm

Byggt 2011 Högt fritt söderläge Stora soliga altaner
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Välkommen 
till en bra

bostadsaffär!
Prata med oss eller starta din 

försäljning på svenskfast.se

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



PRIS 4 375 000 kr/bud. TOMT 1 555 kvm (friköpt). Hagaringen 6.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ TAPPSUND 5 rok, 150 kvm

Enplansvilla från 2002 Ljus och rymd med tak till nock och öppen planlösning Mycket nära till bad Båtplats Centralt med naturen invid knuten
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PRIS 4 625 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 227 m² (friköpt). Harvägen 3a.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, 136 kvm + 62 kvm

Högt soligt läge mot allmänning Ljust och fräscht med en härligt öppen planlösning Centralt läge i populära Närlunda
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