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Pendelbåt
kräver
krafttag
Flera av dem som arbetar för att få till stånd en
pendelbåtslinje mellan Ekerö och Stockholm
city tycker att kommunen måste agera mer
kraftfullt om förbindelsen ska kunna bli verklighet. | 4

PROBLEMBYGGE
I västra Sandudden har ett flertal nybyggda hus inte
färdigställts trots att inflyttning har skett. Den byggstädning som ingick i avtalet med husleverantören
har heller inte slutförts. | 6

’’

”Landstinget ansvarar självfallet för kollektivtrafiken på Ekerö, och i landstingets budget finns ett antal miljoner kronor avsatta
för just utredning av pendelbåtstrafik.
Ekerö kommun måste dock tydligt visa att
den är med på banan och är villig att göra
det som krävs från sin sida för att möjliggöra ett pilotprojekt med pendelbåt även till
Ekerö.” | 28 tyck

BADHUSDEBATT I KF
Det blev ingen garanti för att kommunens gamla ska
kunna bo tillsammans med sin partner när den ene
kräver särskild vård. Badhusets placering var ytterligare en het fråga som debatterades länge och väl vid
senaste kommunfullmäktige. | 10

TOMT I SLOTTET
Svartsjö slott står i det närmaste tomt sedan hyresgästen gått i konkurs. Nu hoppas Statens fastighetsverk på att finna nya lösningar för slottet.| 16

KULTURSKATT RESTAURERAS

INFÖR FOTBOLLSÄSONGEN

Den Wrangelska salen på Ekebyhovs slott har genomgått en rejäl ansiktslyftning. På bilden ses konservator
Daniel Eggens i färd med att bättra på takets målningar. | 20
Foto: Ewa Linnros

Mälaröarnas nyheter har kollat läget i Ekerö IKs och
Skå IKs A-lag. | Sporten 30

www.statoil.se

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

Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det

Bilda AB – tre månaders
bokföring på köpet!

HAR FLYTTAT IN I TROXHAMMARS BUTIKSBY

Lyssna på vår radioreklam på erb.se

Specialvisning!
Torsdagen den 14 april möter
du modeexperten Camilla från
Silhouette och Adidas! Mingla
med oss mellan kl 12-18.30

Hos oss får alla råd att se!

Just
nu!
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UTSTÄLLNINGAR


EVENEMANG


Ekebyhovs slott
Svenerik Jakobsson, Margareta Röstin: ”Adress 4 ess”.
Grafik, akvarell, skulptur. Kl
12-16, galleriet, Ekebyhovs
slott.

Biodlarföreningen
Mälaröarnas biodlarförening
träffas i föreningsbigården
vid Ekebyhovs slott för den
årliga skötseln av bigården
och diskuterar uppkomna
frågor och problem. Bislöja
och fikakorg medtages. 17
april kl 14, tema: vårundersökning.

Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det
var en gång... en vikingatid”.
Kom och sätt på en vikingadräkt och kliv in i långhuset
och träffa Ask och Embla
eller kliv ombord på vikingaskeppet som ligger förtöjt
i Utkiken. För hela familjen.
Galleri utkiken, kulturhuset,
Ekerö C. Arr: Ekerö kultur i
samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Ta även
del av våra
kampanjer
för dagen.
Varmt
välkomna!

THE LIGHTEST EYEWEAR FOR EVERY OCCASION
Kaffet

Med kvalitetsglas från

är alltid på!
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Hantverksstallet
Inga Bandelin – måleri i olja.
Till och med 24 april, ti-sö
kl 11-17, Hantverksstallet,
Jungfrusunds marina.
Konstvinden
Oljemålningar, akryl och
akvareller, gipsdesign,
silversmide och fotografiutställning. Lördagar kl
11-15, Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.
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.

Bridge
Spela bridge på hemmaplan.
Tisdagar och torsdagar, kl
10-14, Ekuddsvägen 12. Arr:
Fantans BK/SPF.
Öppet hus
Ola Hedén sjunger Allan
Edvall. Fika och andakt. 14
april kl 13.30-15, Adelsö
hembygdsgård.
Romankonsert
Gunnar Klun, sång, Mats
Johansson, piano. 16 april kl
15-16, Färentuna kyrka.
Ekebyhovs slott
På grund av renovering av
Wrangelska salen är det
ingen programverksamhet.
Den beräknas återupptas
25 april. Kaféverksamheten
är dock igång. Kafeansvariga den 16 och 17 april: Sri
Lanka faddrar. Öppet kl
12-16, Ekebyhovs slott.
Ekerö bio
17 april kl 15 och 19: King’s
speech, barntillåten. Ekerö
bio, Erskinesalen, Ekerö C.

Fagning
Fagning av Väsby hage.
Matsäck rekommenderas.
Mälaröarnas naturskyddsförening har en del redskap,
men tag gärna med egen
favoriträfsa. 17 april kl 10 i
reservatet Väsby hage på
norra Munsö. Samåkning
kl 9.30 från kommunhuset
Tappström eller Träkvista
Coop.
Hästloppis
Täcken, vojlockar m.m. till
häst. Kläder, stövlar m.m.
till ryttare. Begagnat och
lite nytt. Caféet är öppet. 17
april kl 14-16, Ölsta folkets
hus, Färentuna.
Påskmarknad
Sättra trädgårds nya växthusbutik på Adelsö har laddat för stor påskfest både
ute och inne med mängder
av blommor, lokala utställare, storloppis, fika, sillmackor, korv och mycket mer. 22
april kl 10-15, Blomverkstan,
Sättra trädgård, Adelsö.
Stabat Mater
Av Pergolesi. Solister: Viveca Axell Hedén och Ulrika
Skarby. Damerna ur Ekerö
kyrkokör, dirigent: Kerstin
Baldwin. 22 april kl 15-16,
Ekebyhovskyrkan.

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

2 för 1 + Solskydd!
Succén
fortsätter!

Synundersökning

50 % rabatt

(ord. 290:-)

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

Vid köp
av nya
kompletta
glasögon
bjuder
vi på ett
extra par
från utvalt
sortiment.
Dessutom får
du ett solskydd
från Polaroid på köpet
Gäller t.o.m. 30/4 -11.
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.
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är alltid på!
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Dags att ta din
pension på allvar?
SMS:a PENSION mellanslag personnummer
(ååmmdd-xxxx) till 71070 så kontaktar vi dig
Välkommen in så berättar vi mer. Vi finns på Ekerö torg 2
och har öppet måndag och torsdag 10 -18:30,
övriga vardagar 10 -16.

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

B Ekerö Sandudden

B Ekerö Skärvik
Utgångspris 6 500 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 187 kvm, biyta 15 kvm
Tomt 645 kvm trädgårdstomt
Adress: Lisehöjdsvägen 3
Visas sön 10/4 12.30-13.30
och mån 11/4 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2287 till 72456
för beskrivning
Stilren 2-plansvilla från 2007,
högt belägen m underbar sjöutsikt. Sällskapsytor m mkt ljus
o rymd. Stor härlig balkong o
altan i soligt S-läge. Två fräscha
badrum o tre rejäla sovrum
samt en varmbonad friggebod
om 15 kvm. Genomgående mkt
exklusiva materialval. Bergvämepump. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2287.

B Ekerö Närlunda
Utgångspris 4 550 000:6 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 134 kvm, biyta 55 kvm
Tomt 2 092 kvm Trädgårdstomt
Adress: Vinkelvägen 2
Visas sön 10/4 12.30-13.30
och mån 11/4 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2713 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 4 450 000:7 rok, varav 5 sovrum
Boyta 184 kvm, biyta 40 kvm
Tomt 1 099 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1999

Vackert belägen villa med högt
fritt läge. Trevlig planlösning
med en rogivande ton genom
hela huset. Ombyggt och renoverat kök i modernt utförande.
Helt nytt badrum & tvättstuga är
under byggnation. Stor altan
med underbart läge och sol från
lunch till solnedgången.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2713.

Adress: Krossvägen 22
Visas sön 10/4 11.30-12.30
och mån 11/4 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2290 till 72456 för beskrivning

Fem sovrum, två vardagsrum och groventré för att underlätta vardagslivet. Stor plan trädgård och extra
långt garage med förråd. Stenlagd uppfart med plats för många bilar. Barnvänligt område med hög
livskvalité nära Mälaren, buss o skola. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2290.

B Färingsö Hilleshög

B Ekerö Träkvista
Utgångspris 3 175 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 145 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 613 kvm Trädgårdstomt
Byggt 2000
Adress: Karl Jans Väg 12
Visas sön 10/4 15.00-16.00
och mån 11/4 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2717 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 1 995 000:2,5 rok, varav 2 sovrum
Boyta 66 kvm, biyta 10 kvm
Tomt 671 kvm naturtomt
Byggt 1992, tillbyggt 2009
Adress: Klippans Väg 36
Visas sön 10/4 14.15-15.15
och tis 12/4 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2136 till 72456
för beskrivning

Välhållen och rymlig villa centralt på Ekerö! Fyra sovrum i bra
storlek, genomgående ekparkett på entréplan och ljusa
väggar. Stor altan, delvis under
tak med viss sjöutsikt och
trädgårdstomt. Garage för en
bil samt stenlagd uppfart, plats
för 2 bilar. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2717.

Charmigt fritidshus i mkt gott
skick m härlig sjöutsikt! Ljus
planlösning m braskamin o
stora fönsterytor mot sjösidan.
Stor altan som löper längs tre
av husets fasader. Rymligt sovrum samt ett mindre rum. Isolerad gäststuga samt del i bad-/
båtbrygga. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2136.

B Färingsö Stenhamra

B Ekerö Nyckelby

B Färingsö Stenhamra

Utgångspris 2 395 000:5 rok, boyta 117 kvm och biyta 25 kvm
Adress: Nibbla Backe 54
Sms:a: FB 1071-2631 till 72456 för beskrivning

Acceptpris 3 750 000:6 rok, boyta 141 kvm och biyta 35 kvm
Adress: Alviksvägen 22
Ring för visning!

Välkommen till det perfekta parhuset med Bullerbyidyll och underbar gaveltomt under varje
årstid. Boende med öppen spis, tvättstuga o
Garage. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2631.

Ett välhållet och fint enplanshus. Fyra sovrum, två
isolerade garage, om ca 35 kvm vardera. Ca 200
m till bad och några minuters promenad till buss.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2516.

Utgångspris 1 975 000:4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 108 kvm, biyta 5 kvm
Tomt 170 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1970
Adress: Lupingränd 12D
Visas sön 10/4 12.30-13.30
och tis 12/4 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-1411 till 72456
för beskrivning
Toppenläge i området med
inglasat uterum, trädäck och
trädgård beläget ut mot allmänning och med sol länge!
Genomgående bra skick med
renoverat kök, duschrum och
tvättstuga! Tre bra sovrum.
Garage i länga.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1411.
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Alla vill ha pendelbåtar
MÄLARÖARNA | Visionen
och hoppet om en
SL-anknuten pendelbåtstrafik mellan Ekerö centrum
och Stockholm city är
stark på Mälaröarna. Flera
röster höjs dock nu för att
kommunen måste agera
kraftfullare för att få en
chans att göra verklighet av
drömmen.
För en tid sedan sände kommunstyrelsens ordförande
Peter Carpelan ett brev till
SL:s ordförande tillika traﬁklandstingsrådet Christer
G Wennerholm. Där uttrycktes att Ekerö kommun
borde ingå i en utvidgning av
det lyckosamma pilotprojekt
med vattenburen pendeltraﬁk som pågått sedan i augusti
mellan Nacka, Lidingö och
Nybroviken.
Detta var ett steg i kommunens långsiktiga arbete
för att lösa problemen med
långa köer på Ekerövägen och
förbättra kollektivtraﬁken till
och från kommunen.
– För ungefär ett år sedan
började vi att arbeta mer aktivt mot SL och regionplanekontoret för att visa vårt
intresse för pendelbåtstraﬁk,
men även tidigare har vi varit
tydliga med våra önskningar,
säger Leif Kåsthag, plane-

ringssamordnare på kommunledningskontoret.
Han beskriver den mödosamma process som kännetecknar planeringen för
kollektivtraﬁken och där
samråd med Traﬁkverket,
SL och andra viktiga aktörer
samt översiktsplanen och infrastrukturavtalen med Traﬁkverket bland annat, pekar
ut riktningen för hur man ska
arbeta vidare. Alla dessa forum och styrdokument visar
att både politiker och tjänstemän förespråkar en pendelbåtstraﬁk som är knuten till
SL:s rabattsystem.
Kritikerna

säger dock att
arbetet går för sakta och att
risken ﬁnns att Ekerö blir
omkörd av andra intressenter
om man inte agerar snabbare.
– Vi anser att vi har tagit de
steg vi har kunnat. Från kommunens sida måste vi agera
strategiskt och arbeta för att
hitta lösningar som håller
långsiktigt och det kan möjligen uppfattas som långsamt,
svarar Leif Kåsthag.
Susanna Kihl, initiativtagare till Ekeröbaserade organisationen Vattenbussen,
är väl insatt i frågor som rör
vattenburen pendeltraﬁk efter att ha ägnat de senaste två
åren åt att undersöka möj-

Färingsö församling 11 april - 25 april

Gudstjänster
TORSDAG 14 APRIL
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Kiki Svee
SÖNDAG 17 APRIL
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst och insamling av
fastebössor
Palmsöndagen
Kiki Svee
Cittragruppen
MÅNDAG 18 APRIL
Skå kyrka kl 19.00
Passionsandakt
Lars Brattgård
Johan Kyllmar, cello
Rickard Backlund, orgel
TISDAG 19 APRIL
Färentuna kyrka kl 19.00
Passionsandakt
Kiki Svee
Johan Kyllmar, cello
Rickard Backlund, orgel
ONSDAG 20 APRIL
Hilleshögs kyrka kl 19.00
Passionsandakt
Lars Brattgård
Rickard Backlund, orgel och sång

En del av detta har Susanna
Kihl redan gjort.
– Alla planer ﬁnns framtagna mer eller mindre i detalj. Jag
har till och med gjort en enklare
lokaliseringsutredning
och låtit en arkitekt rita på ett
konkret förslag till hamnläge.
Men tyvärr har jag inte lyckats
får någon tydlig intresseförklaring från kommunledningens sida, vilket gör det svårt att
gå vidare, berättar hon.

Den politiska enigheten är total om att kommunen behöver en pendelbåtslinje mellan Ekerö och Stockholms
city. Många tycker dock att arbetet går för sakta.
Foto: Philip Karlsson

ligheterna att få till stånd en
båtlinje mellan Ekerö och
Stockholms innerstad. Hon
anser att kommunen måste
smida medan järnet är varmt
och agera kraftfullt för att få
en chans att vara med när nya
pendelbåtslinjer eventuellt
startas upp.
– Just nu pågår stora strukturförändringar inom både
landstinget, SL och Waxholmsbolaget, där man organiserar sig efter den nya
kollektivtraﬁklagen
och
framtidens behov. Vi har
allt att vinna på att redan nu

TORSDAG 21 APRIL
Sånga kyrka kl 19.00
Skärtorsdagsmässa
Lars Brattgård
Johan Kyllmar, cello
Rickard Backlund, orgel

förse berörda parter med
relevant information. Kommunen borde ta taktpinnen i
en fråga som annars riskerar
att hamna mellan stolarna,
säger hon.
Även
Sivert Åkerljung,
Kristdemokraterna, har engagerat sig i pendelbåtssfrågan och var bland annat med
och ordnade ett offentligt
möte Tappströmsskolan i
september 2010 där en expertpanel svarade på frågor
angående kollektivtraﬁk på
vatten. Han kommer, för

partiets räkning, även att
lägga ett förslag i kommunstyrelsen om att prioritera
frågan.
– Ytterst är det en landstingsfråga och vi Kristdemokrater driver frågan hos
landstingspolitikerna, traﬁknämnden, SL:s styrelse och
den nystartade sjöberedningen. Vi behöver dock
visa framfötterna från kommunal nivå och undersöka
möjligheterna till hamnplats,
parkeringsmöjligheter, tanknings- och tömningsmöjligheter, säger han.

Helt eniga tycks dock alla
parter vara om att Ekerö
är en synnerligen lämplig
kommun att bedriva pendelbåtstraﬁk i och att vinsterna
skulle bli stora för såväl mälaröbor som för boende i näraliggande områden.
– Det blir svårt att hitta en
kommun som har lika bra
förutsättningar för att bedriva pendelbåtstraﬁk i, säger
Leif Kåsthag.
Susanna Kihl pekar på ﬂera
positiva effekter.
– Om det blir färre bilar
som kommer från Ekerövägen lär även andra västerortsbor få en enklare vardag. Till
detta kommer miljövinster,
produktivitetsvinster
och
minskad stress bland annat,
poängterar hon.
LO BÄCKLINDER

16 april i Färentuna

FREDAG 22 APRIL
Skå kyrka kl 11.00
Långfredagsgudstjänst
Lars Brattgård
Johan Kyllmar, cello
Färingsö kyrkokör
Stråkensemble Mämus
LÖRDAG 23 APRIL
Hilleshögs kyrka kl 23.30
Påsknattsmässa
Lars Brattgård
SÖNDAG 24 APRIL
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Påskdagen
Ellen Jakobsson
Alla-kan-sjunga-kören
Per Johnsson, trumpet
MÅNDAG 25 APRIL
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Annandag påsk, lekmannaledd

Besök vår hemsida

www.svenskakyrkan.se/faringso

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

Brödförsäljning
kl. 9-15 färentuna församlingshem
Välkommen till årets brödbod! Allt är hembakat!
Behållningen går till:
Svenska kyrkans internationella arbete
Arrangerad av Arbetsgruppen i Färentuna

Romanskonsert
kl. 15.00 färentuna kyrka
Gunnar Klum, sång
Matts Johnsson, piano

BJUD NÅGON DU INTE
KÄNNER PÅ LUNCH
SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor
i kampen mot hungern i världen

TACK!
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Tappström

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

Glad

Påsk!
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Allerum. Ca 700 g.
Lagrad. 17-35%.
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Ursprung Sverige. Ca 700 g.

Sparris
Mexico/Peru. 250 g. Färsk.
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ICA. 400 g. Frysta.
Skalade. Jfr pris 99:75/kg.

Veckans
självscanningsvara!

12-pack.
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Cloetta. 412 g.
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Påsklilja
Mini. Rydells.

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

ICA Butiksreklam

Priserna gäller vecka 15 t o m söndag 17/4 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Problembyggen i Sandudden
SANDUDDEN | I västra
Sandudden är ett flertal
nybyggda hus inte färdigställda, trots att inflyttning
redan skett. Då hustillverkaren ansökte om företagsrekonstruktion stannade
allt arbete upp. Byggspill så
som spik, brädor och kapade rör breder ut sig framför
fastigheterna.
Det rör sig om sju hus på
Småsvaltingens väg i Sandudden som har byggts av
hustillverkaren Finndomo.
Under februari skedde ﬂera
inﬂyttningar i husen som
dock inte var helt färdigställda.
Den 23 februari meddelades fastighetsägarna av hustillverkaren, att bolaget skulle rekonstrueras och att alla
leverantörsbetalningar ställdes in. Finndomo ansökte
om företagsrekonstruktion
då företaget förmodligen
måste klara sig utan utlovad
ﬁnansiering från det ﬁnska
moderbolaget. Syftet med en
företagsrekonstruktionen är
att ge företaget, som annars
riskerar konkurs, tid att få
ordning på ekonomin.
Samma dag som man ansökt om företagsrekonstruktionen, släppte hantverkarna
allt och försvann. Under cirka två veckor stod arbetet helt
still. Platschefen, som inte är
anställd hos Finndomo utan
anlitad som konsult, var på
semester vid tidpunkten. När
han var åter ville han inte åta
sig något i och med att han
inte visste om han skulle få
betalt. De hantverkare som
tidigare arbetat på platsen
kom inte heller tillbaka.
När Mälaröarnas nyheter
kontaktar Finndomo är det
svårt att ﬁnna någon som
kan svara på frågorna kring
projektet. Den allmänna
uppfattningen är att inga
problem har uppstått. Ändå
har Finndomo kontaktats av
fastighetsägarna. Man hänvisar frågorna kring problemen
vidare till olika personer och
slutligen besvaras de av Finndomos VD Staffan Lindqvist:
– Jag känner inte till det enskilda kundärendet på den

munikation. Sedan om det
ska vara skriftligt eller muntligt, det kan man alltid diskutera. Men fastighetsägarna
ska naturligtvis informeras
och har vi brustit i detta så är
det mycket beklagligt. Men
då får vi försöka att bättra oss
och se till att fastighetsägarna
får den information de efterfrågar och att vi ser till att
fullfölja det vi har lovat enligt det avtal som gäller, säger
Staffan Lindqvist.
Han tillägger också att de an-

Utanför de nybyggda fastigheterna på Småsvaltingens väg ligger högar av brädor, kapade rör, spik med mera som innebär fara för de inflyttade
familjerna och deras barn. Byggstädningen ingick i avtalet och skulle ha skett senast vid tillträdestillfället. Några dagar efter det att Mälaröarnas
nyheter intervjuat hustillverkaren, meddelade en av fastighetsägarna att byggstädning påbörjats kring deras hus.
Foto: Ewa Linnros

här nivån. Rent principiellt
fungerar verksamheten på
normalt sätt. Just den veckan
när vi lämnade in rekonstruktionsansökan var lite
onormal. Men för övrigt ska
verksamheten fungera, säger
Staffan Lindqvist.
En juridisk process pågår

och företagets juridiske företrädare, Pierre Pettersson,
säger också han att han inte
har några uppgifter om att
det skulle vara störningar i
verksamheten.
– Mig veterligen så är det
inga betydande störningar
eller förseningar. Bolaget
fortsätter att bedriva sin
verksamhet under rekonstruktionen precis som innan, säger Pierre Lindqvist.
En av de drabbade som
önskar att vara anonym, berättar att verkligheten är en
helt annan.
– I dialogerna som har varit
säger man att verksamheten

ﬂyter på som vanligt, men vi
ser ju att den inte gör det. De
ﬂesta husägare har nu ﬂyttat in i sina fastigheter, men
mycket återstår att färdigställa. Man har inte heller tagit
hand om det byggspill som
blivit över. Utanför fastigheterna ligger högar av brädor,
kapade rör, spik med mera,
material som innebär fara för
de inﬂyttade familjerna och
deras barn.

”Har vi brustit på
något vis är det
bara att be om
ursäkt för det”

Fastighetsägarna har påpekat att byggstädningen inte
utförts men detta har inte
haft någon verkan. Byggstädningen ingick i avtalet och

skulle ha skett senast vid tillträdestillfället. Tilläggas bör
att Finndomo uppger att de
är så kallade ESO-certiﬁerade
(miljömässig hantering av
byggavfall vid byggnation)
och därmed sopsorterar i
samband med byggstädning.
Inﬂyttning har alltså skett
och slutbesiktningar har utförts. Vid slutbesiktning av
en av fastigheterna, dömde
besiktningsmannen ut hela
huset. Även i detta hus har
en familj ﬂyttat in.
För andra fastigheter ﬁnns
punkter i slutbesiktningsprotokollet som enligt avtal
måste åtgärdas senast två
månader efter tidpunkten för
slutbesiktningen. För ﬂera
innebär detta under april
månad. Fastighetsägarna har
meddelats att man troligtvis
inte kommer att hinna med
detta. Anmärkningsvärt är
att detta besked framförts i
förbifarten och inte skriftligt.

Det ﬁnns överhuvudtaget
ingen dokumentation från
Finndomo till fastighetsägarna, hävdar de drabbade.
Bland annat skulle Finndomo presentera en handlingsplan med en förklaring vad
som skulle ske. Någon sådan
ofﬁciell information från
Finndomo har dock aldrig
kommit till fastighetsägarna.
I de avtal som skrivits ska all

kommunikation mellan husentreprenör och husägare ske
skriftligen. Detta gäller också
information om sådant som
är kopplat till förändring i entreprenad till exempel. Detta
har inte heller uppfyllts av
Finndomo.
– Vi har inte fått ett enda
papper där de berättar vad
det är som pågår, hur lång tid
det ska pågå och vilka konsekvenser det blir för oss, berättar en av fastighetsägarna.
– Jag tycker överhuvudtaget att man ska föra en kom-

märkningar som ﬁnns i slutbesiktningsprotokollen ska
åtgärdas och att husen ska
färdigställas på normalt sätt.
– På den punkten kan jag
lugna de här fastighetsägarna. Jag ska kontrollera internt
vad som skett i det här fallet
och se till att vi fullföljer det
vi har avtalat. Det har fastighetsägarna rätt att kräva av
oss. Har vi brustit på något
vis är det bara att be om ursäkt för det, då får vi rätta till
det.
Slutbesiktningsprotokollet för ett ﬂertal av husen
gäller inomhusmiljön men
däremot inte tak, markarbeten, fasad eller garage. Det är
också dessa delar som inte är
slutförda.
– Trots detta anser Finndomo att de inte har något
ansvar att betala ut kompensation till de drabbade i och
med att slutbesiktningen
möjliggjorde en inﬂyttning,
säger en av fastighetsägarna.
– Är det så att det ﬁnns skäl
till någon annan typ av diskussion om kompensation,
då får man ta det från fall till
fall. Det ﬁnns ett regelverk
rent
lagstiftningsmässigt
som hanterar de här frågorna
och vi följer det, säger Staffan
Lindqvist.
Staffan Lindqvist meddelar
Mälaröarnas nyheter några
timmar efter intervjun att
han redan talat med ansvariga internt och att de nu sätter
kraft på att gå igenom det de
enligt avtal ska lösa.

TILL VÅRSTÄDNINGEN

HYR CONTAINER
VI HAR ALLA STORLEKAR
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KYRKSIDAN
Gudstjänster
Tisdag 12/4
kl 19.00 fasteandakt hos Karin
Wahlberg-Liljeström, Långa raden
6 08-759 02 21, Christer Kivi

Onsdag 13/4
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Pernilla Hammarström

Torsdag 14/4
Adelsö Hembygdsgård 13.30
ÖPPET HUS

Fredag 15/4
Adelsö Hembygdsgård 19.00
FÖRSAMLINGSAFTON

Söndag 17/4
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST, Jonas
Gräslund, sång: Annika Gustavsson,
orgel/piano: Torbjörn Gustavsson
Adelsö hembygdsgård kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,
Svän Fogelqvist
Ekerö kyrka kl 11.00
PALMSÖNDAGSMÄSSA, Ralph
Sjöholm, predikant: Peter Albertsson
oboe: Alexander Klimentov Löfstrand,
orgel: Helena Hansson
Lovö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST, Pernilla
Hammarström Lovö barnkör,
dir: Klara Valkare

STILLA VECKAN
Måndag 18/4
Ekerö hembygdsgård kl 19.00
PASSIONSANDAKT, SOPPA, Ralph
Sjöholm, musik: Helena Hansson

Adelsö kyrka återöppnas på PÅSKDAGEN!
Påskdagen är kyrkans stora festdag – då vi ﬁrar Livet som
segrade över döden.
I år blir det också en speciell festdag på Adelsö, då kyrkan
öppnas igen efter att ha varit stängd för rengöring och renovering.
Som kyrkobesökare kommer man framför allt att slås av det ljusa
intrycket kyrkan ger nu när väggar och tak blivit rengjorda.
De vackra, romanska valvbågarna inbjuder till stillhet och
andakt. Även om Tomas Tranströmers kända dikt ”Romanska
bågar” utspelar sig i en mycket större kyrka vandrar tankarna lätt
några rader ur den:
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Det viktigaste renoveringsarbetet syns minst – nya elektriska
installationer istället för äldre brandfarliga. Dessutom nya ljudoch ljusinstallationer som förhoppningsvis fungerar och förhöjer
gudstjänst- och musikupplevelser utan att själva framträda.
En förändring har gjorts i gudstjänstrummet De två bakre
bänkparen Àyttas om dels för att ge plats till enklare kyrkkaffen
och samvaro – men också som avställningsyta för en barnvagn
eller rullator. Också i vapenhuset blir det rymligare och trapphuset
mot läktaren öppnas upp och blir mer synligt.
Mycket arbete sker också på frivillig väg; lampetter, ljusstakar
och psalmsiffor rengörs och putsas av arbetsgruppen kring renoveringen. Renovering och öppnande av korskranket bekostas av
syförening och vävstuga.
Marianne Abrahamsson

Tisdag 19/4
Drottningholms slottskyrka kl 19.00
PASSIONSGUDSTJÄNST, Christer Kivi

Onsdag 20/4
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Ralph Sjöholm

Skärtorsdag 21/4
Ekerö kyrka kl 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA, Ralph
Sjöholm, cello: Andreas Lavotha
Lovö kyrka kl 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA, Christer Kivi
Munsö kyrka kl 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA,
Svän Fogelqvist
KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
16/4 EN TATUERING BERÄTTAR
Barbro Arlinger intervjuar
Annika Gustavsson
23/4 PÅSKENS BUDSKAP I ORD
OCH TON, Marianne Abrahamsson

TACK

alla NI som bidrog med Mat och
bakning till 13/3 och 20/4 (Internationell kväll och Slottscafé).
Det inbringade 9 234:- till Svenska
kyrkans internationella arbete
Mer information:
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud
tel 560 387 00 fax 560 387 01

PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER

ÖPPET HUS
Tordag 14/4 kl 13.30 i Adelsö Hembygdsgård

Långfredag 22/4

”ALLANVISOR”

OBS! Ny plats Munsö kyrka kl 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST,
Svän Fogelqvist, Ad Mundi, dir: Carina Einarson

Ola Hedén sjunger Allan Edwall

Ekerö kyrka kl 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST,
Ralph Sjöholm, Ekerö kyrkokör, dir: Kerstin Baldwin
Lovö kyrka kl 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST,
Christer Kivi, Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp
Ekebyhovskyrkan kl 15.00
PERGOLESI: STABAT MATER
Solister: Viveca Axell Hedén, Ulrika Skarby
Damerna ur Ekerö kyrkokör, Kerstin Baldwin

Påskafton 23/4
Ekerö kyrka kl 23.00
PÅSKNATTSMÄSSA
Staffan Eklund, Ekeröensembeln,
dir: Kerstin Baldwin

Påskdagen 25/4
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
FAMILJEMÄSSA, PÅSKLUNCH. Jonas Gräslund,
Klara Röster, Psalmorkester, Helena Hansson
OBS! Ny plats Adelsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, KYRKANS ÖPPNANDE, PÅSKLUNCH
Svän Fogelqvist, Staffan Eklund, trumpet: Björn
Lindblad, Ad Mundi, dir: Carina Einarson

FÖRSAMLINGSAFTON
Fredag 15/4 kl 19.00 i Adelsö Hembygdsgård

MÄNNISKOR OCH
MÖTEN I SAMELAND
Bo Lundmark, präst i Funäsdalen.

Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, Christer Kivi, trumpet: Mårten
Adolfsson, Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp

Annandag påsk 26/4

EKERÖ KÖRVECKA 4-9/7

Ekerö kyrka kl 11.00
EMMAUSMÄSSA, Pernilla Hammarström

Mer information www.ekerökörvecka.se

En hel sommarvecka med körsång!

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

www.maklarringen.se

Ekerö Gällstaö

Färingsö Stenhamra

Läcker arkitektdröm med underbar sjöutsikt. Unikt boende skapat av den prisbelönte arkitekten Gert
Wingårdh. Högkvalitativ inredningsstandard och genomtänkt planlösning. Ett bekvämt boende med
toppenläge på populära Gällstaö. Barnvänligt område nära både dagis och buss. 2 (3) sovrum och 2
helkaklade badrum. Modernt läckert kök och härligt vardagsrum med braskamin.

Livskvalité! Ett härligt hus där allt är i bra skick, ett smakfullt och bekvämt boende på gångavstånd till
Mälaren. Huset är tillbyggt -99 och renoverat de senaste åren. Många fina detaljer. Braskamin. Bastu. Vacker
lättskött trädgård. Stor insynsskydad altan i husets vinkel med bra solläge. Mysigt uterum under tak. Garage
med förrådsplats + separat förråd. Mycket barnvänligt område med gångavstånd till båtklubb, buss, mataffär,
förskolor och skolor. Bra busskommunikationer till Brommaplan och Danderyd. Fastigheten är Ringmärkt
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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Gällsta Bygränd 7
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Majsvägen 2
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista

Ekerö Närlunda

Ekerö Närlunda

Ekerö Lundhagen

Mycket bra skick! Centralt läge med gångavstånd till Mälaren. Mycket trevligt 1,5 plans kedjehus med vidbyggt
garage. Nytt kök med stor matplats och nya vitvaror -05.
3 sovrum, kaklat badrum och stort fint vardagsrum med
utgång till inglasat uterum med högt i tak och skjutglasväggar mot trädgården. Prydlig och lättskött trädgård
med söderläge. Ringmärkt.

Hörnläge & baksida mot allmänning har detta superfina
kedjehus. Nytt fräscht kök med öppen planlösning mot
matrum & vardagsrum med braskamin. Fyra bra sovrum.
Två badrum varav ett med bastu. Genomgående ljus färgsättning och bra skick med bl a nytt yttertak och nya
fönster. Fint uterum & garage med förrådsdel. Ringmärkt!

Toppskick och perfekt läge i omtyckta Närlunda. Som att
flytta in i ett nybyggt hus är detta precis nyrenoverade hus.
Nytt fräscht kök med rymlig matrum, vardagsrum, 4 bra
sovrum och extra allrum. Två nya badrum. Garage med
generös förrådsdel. Bergvärme ger låga driftskostnader.
Hörntomt på lugn återvändsgata. Ringmärkt!

Eftertraktat parhus med fin sjöutsikt. Högt och fint läge i
omtyckta Lundhagen. Ljus färgsättning, kaklade badrum
och vardagsrum med braskamin. Sex bra sovrum och ett
gästrum/kontor. Stor balkong mot sjön och två möjliga
uteplatser i trädgården. Isolerad lillstuga. Garage i länga.
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Ekerö Sommarstad

Ekerö Gräsåker

Färingsö Degerby

Färingsö Stenhamra

Ett fantastiskt läge med panoramavy mot Ekerö Kyrka,
Mälaren och vårt vackra landskap. Fin arkitektur och härligt
ljusinsläpp har denna välplanerade villa. Stort trevligt v-rum
med ryggåstak och öppen spis, rymligt kök med öppen
spis, 3 sovrum samt loftrum. Helkaklat badrum, tvättstuga,
duschrum och bastu. Separat garage och gästavdelning om
25 kvm. Välskött södervänd trädgårdstomt. Ringmärkt.

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

Sjöutsikt och sjönära! Ett fantastiskt hus byggt 2006 om
totalt ca 208 kvm fördelat på 7 rok. Hög standard och
med många fina detaljer. Underbar sällskapsdel med tak i
nock, stora fönsterpartier, eldstad samt öppen planlösning
till stort och stilrent kök. Stor altan med bra solläge. Del i
samfällighet vid sjön. Garage och uthus. Ringmärkt.

Ett underbart hus m exklusiva materialval & högsta kvalitet
i minsta detalj. Härligt kök m öppen planlösning mot stort
nedsänkt vardagsrum. Stor murad spis, dubbel takhöjd &
fönsterpartier från golv till tak. 3-4 bra sovrum. Stort
dubbelgarage m golvvärme & direktanslutning till huset.
Bergvärme. Fint anlagd tomt m stort loungedäck, nedsänkt
spabad & poolhus för åretrunt bruk.
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Färingsö Ölsta

Färingsö Kungsberga Myrudden

Färingsö Sånga-Säby

Färingsö Kungsberga

Enplansvilla med härligt soligt läge och fin utsikt!
Utvändigt totalrenoverat 2005 men i behov av invändig
uppfräschning. 5 rum och kök varav 4 sovrum. Härligt stor
tomt med fantastiska träd. Stor grusad infart med gott om
plats för att bygga garage. Ringmärkt!

Sjöläge med perfekt västerläge och fin kvällssol! Nybyggd
1-plans villa med ett fantastiskt fint läge nära Mälarens
strand. Modern, lättskött och stilren villa. Braskamin.
Servitut på område vid sjön. Stor altan på sjösidan med sol
hela dagen! Vinterbonat gästhus och fristående garage.
Trädgårdstomt delvis gränsande mot skogsområde.

Lantlig idyll! Fin 1-plans villa i bra skick med 2 sovrum,
varav ett mkt stort med ryggåstak. V-rum med öppen spis
och stort helkaklat badrum med bubbelbadkar, separat
dusch och bastu. Vinterbonad gäststuga om ca 25 kvm.
Fin inhägnad tomt. Egen båtplats inom promenadavstånd.
V/A via Sånga-Säby kursgård. Besiktigad.

Bra skick och läge! Stor fin villa + fristående garage. Stor
trädgårdstomt med perfekt söderläge och bra 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. (Enl. detaljplan är tomten delbar).
Gångavstånd till bl a mataffär, buss och bad. Ringmärkt.
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Såld!

Färingsö Kungsberga

1,5:a Färingsö Stenhamra

4:a Färingsö Färentuna

4:a Färingsö Färentuna

Mysig villa om totalt 162 kvm i två plan. Frist dubbelgarage
med inredningsbar vind. Husets antal rum kan lätt ändras,
ovanvåning 2-4 rok + källarvåning 3 rum. Kaklat duschrum
2010. Kaklat badrum/tvätt. Murad spis med insatts. 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.

Äntligen en 1-plans 2:a med gavelläge! Trevligt br-radhus
med 1 bra sovrum, kök med matplats, badrum och ljust
rymligt vardagsrum. Ytskikten har moderniseringsbehov.
Två uteplatser, insynsskyddade och med bra solläge.
Lättskött plan liten trädgård gränsande mot skog.
Gångavstånd till buss, skolor och mataffär.

Fint bostadsrättsparhus 1-plan + inredd vind, ca 75 + 30
kvm. Stor altan med vidsträckt utsikt och em/kvällssol.
Uteplats och lättskött trädgård. Bra planlösning med totalt
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.

Mycket trevligt bostadsrättsparhus i 1-plan + inredd vind,
ca 75 + 30 kvm. Kök renoverat 2008, 2-3 sovrum, stort
vardagsrum, badrum samt egen tvättstuga. Uteplats samt
stor altan med vidsträckt utsikt och solläge. Lättskött trädgård, delvis inhägnad. Förråd och garage. Lugnt trivsamt
område med gångavstånd till skola, förskola och buss.
Nära till mataffär, ridskola, bad, båtklubb mm.
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Hjälpsam ekeröbo
i radio Stockholm
EKERÖ | Knalleborgsbon
Bertil Eriksson blev mäkta
förvånad när telefonen
ringde härom veckan. I
andra änden fanns Radio
Stockholms programledare
som talade om för honom
att han utsetts till veckans
Stockholmare.
– Jag blev väldigt överraskad
eftersom jag inte hade någon
aning om att jag var nominerad, berättar Bertil Eriksson.
Nomineringen kom från
Kjell Ekström, granne sedan
35 år. I motiveringen berättade han om hur Bertil Eriksson hjälper honom och hans
fru med skottning och andra
tunga sysslor som hör villalivet till och som de själva har
svårt att klara av då Kjell Ekström är rullstolsburen.
”... Ett år stod det tre burkar
äppelmos på vår trappa när vi
kom hem från landet. Vi har
ett äppelträd på vår radhustomt och eftersom äpplena
inte skulle hålla tills vi kom
hem plockade han dem och
gjorde äppelmos åt oss... Jag
vet inte vad vi gjort för att förtjäna en sådan granne”, står det
bland annat i motiveringen.
– Det är självklart att man
ställer upp på varandra om
man kan, särskilt när man
börjar bli lite till åren, säger
Bertil Eriksson, som fyller åttio år i dagarna.
LO BÄCKLINDER

Debatt om badhus
och äldreboende i KF
KOMMUNEN | Huruvida
kommunens äldre ska
garanteras plats i samma
boende och om man återigen ska utreda om kommunens planerade badhus ska
placeras på Västeräng, var
två av de frågor som debatterades livligt på kommunfullmäktiges senast sammanträde. Svaren på båda
frågorna låter dock dröja.
Att kommunens överskott
för 2010 uppgick till 72,8
miljoner kronor fastslogs
först av allt på kommunfullmäktiges sammanträde den
29 mars.
– Vi öronmärker 30 miljoner av dessa till kommande
underhållsåtgärder i kommunens fastighetsbestånd.
Ytterligare sju miljoner reserverar vi för infrastrukturåtgärder som till exempel
hamnanläggningar för nya
färjor eller de pendelbåtar vi
har ambitionen att få till, sa
kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M).
Den nya tekniska nämndens reglemente fastställdes
dessutom av ett enigt kommunfullmäktige. Där regle-

ras bland annat att nämnden
tar över ansvaret för förvaltning, drift och underhåll av
kommunens fastigheter från
kommunstyrelsen den 1 april,
då nämnden börjar arbeta.
Dessutom kommer nämnden
bland annat att ha ansvar för
kommunens VA-anläggningar, renhållningsverksamhet
samt gator och vägar.
Frågan
om kommunens
gamla ska garanteras plats
tillsammans i särskilt boende, även om den ene inte
har vårdbehov, debatterades
dessutom. Både Centerpartiets Solveig Brunstedt och
Kjell-Erik Börjesson samt
Jan-Eric Billter från Folkpartiet hade lämnat in motioner
om detta. Dessa två motioner
behandlades tillsammans och
diskussionerna böljade fram
och åter.
I socialnämndens remisssvar framgick det att för att
kunna ge en sådan garanti
måste bland annat formerna
för garantin, kostnaderna,
taxor och den enskildes besittningsrätt utredas.
Det framgick även att regeringen förväntas lägga
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fram en proposition i ärendet
och
kommunfullmäktiges
beslut blev så småningom att
använda denna som underlag för att ta fram förslag på
riktlinjer för en parboendegaranti.

– I valrörelse efter valrörelse
har mälaröborna lovats ett
badhus, men för att alliansen
ska vara trovärdiga och visa
att det verkligen ska byggas
ett badhus måste nu alla möjligheter utredas, sa Ylva Forslid (Ö).
– Det är frågan om att
Ö-partiet inte vill att vi ska
lyckas med att få till den här
simhallen utan gör allt för att
strö grus i maskineriet och
förhala det hela genom att begära ytterligare en utredning,
kontrade Peter Carpelan.

”Vi öronmärker 30
miljoner av dessa
till kommande
underhållsåtgärder
i kommunens
fastighetsbestånd”

Han menade att när placeringen av badhuset utreddes senast så fanns Västeräng med som ett alternativ,
men att det trots detta bedömdes att Träkvistavallen
var den mest lämpade placeringen.
– Vi reserverade oss mot
beslutet om den OPS-lösning som är anledningen till
att vi står här idag, så skyll
inte på oss att vi inte har en
simhall, svarade Ylva Forslid.
Ytterligare en motion angående utredning av badhusets placering lades fram av

Inger Andersén (S) upprördes över att både Centerpartiet och Folkpartiet nöjde sig
med detta beslut och yrkade
tillsammans med Vänsterpartiet att motionerna skulle
bifallas och att beslutet om
att införa garantin skulle tas
omgående.
Den motion som Ö-partiet

lade fram i februari angående
att kommunen bör utreda en
eventuell placering av badhuset på Västeräng behandlades även.

%RUGVERNQLQJ
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Slutligen togs ytterligare en
av Ö-partiets motioner upp.
Denna gällde hur tidsplanen
för det särskilda boendet i
Stenhamra ser ut och om
Peter Carpelan bedömer att
”alliansens idéer om upphandling och driften av det
särskilda boendet håller”.
– Enligt det svar som jag
fått från Peter Carpelan så
bedöms år 2014 vara relevant
ur ett planeringsperspektiv,
men det låter mer som ett
önsketänkande för mig, sa
Ylva Forslid.
– Jag kan inte rå för att svaret inte faller Ylva Forslid på
läppen. Tekniska kontoret
har fått i uppdrag att utreda
ett antal tänkbara lösningar
och ska redovisa resultatet
under våren. Vi tror dock att
en inﬂyttning ska kunna ske
under 2014 eller 2015 när vi
har bedömt att behovet av
dessa bostäder kommer att
ﬁnnas, svarade Peter Carpelan.
LO BÄCKLINDER
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Miljöpartiet och denna ska
beredas till nästa kommunfullmäktige den 26 april.
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Ekerö Färingsö Hilleshög
Lantlig idyll med härlig Bullerbykänsla, del i brygga och strand endast två stenkast från fastigheten. Sjöglimt från balkong, stort
inglasat uterum. Trivsam villa med stilfullt kök från Puustelli. Ljus sällskapsyta med rymd. Solig barn- o odlingsvänlig tomt i soligt SV-läge.
Vinterbonade gäststugor och förråd på tot ca 40 kvm. Ca 30 min pendlingsavstånd. till stan.

Utgångspris: 3.495.000 kr Kvm: 148+22 Visas: Sön 10/4 12.00-13.00 & Tis 12/4 18.30-19.00. Vänligen ring för mer info.
Adress: Viksundsvägen 62 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Gällstaö
Barnvänligt och naturskönt beläget 1-plansradhus, by 2005, stor balkong med sjöutsikt, fri från insyn.Stilfullt med påkostade
materialval och smakfull arkitektur. Välplanerat med tre sovrum, två badrum samt stort kök och vardagsrum. Tilltalande boende där
takfönster och takhöjden upp till 3,5 m gör det ljust och luftigt. Lugnt område med närhet till badplats, dagis, buss m.m.

Utgångspris: 3.750.000 kr Kvm: 108 Visas: Sön 10/4 12.15-13.15 & mån 11/4 17.45-18.30. Vänligen ring för mer info.
Adress: Stormansgränd 22 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Sandudden

Ekerö Helgö

Eftertraktat kedjehus i suterräng ett par stenkast från Mälaren och sandstrand med möjlighet till båtplats. Genomgående
fint skick. Välplanerat med 5 rum, varav 3-4 sovrum. Ljust och luftigt med mycket fönster. Byggår 1999. Entrésida med både carport
och p-plats. Två uteplatser och balkong med fin vy över lugn villaidyll. Mycket barnvänligt och lugnt område med skola/dagis och
busshållplats på nära håll. Träkvista torg med butiker och restaurang på gångavstånd. Utgångspris: 3.195.000 kr Kvm: 104+17
Visas: Sön 10/4 11.00-12.00 & mån 11/4 19.00-19.30 Adress: Stengränd 19 Ekerö 08-560 304 22

Sjötomt i bästa SV-läge om ca 5 500 kvm varav 1 000 kvm eget vatten. Bedårande sjöläge med fri vy över Mälaren. Bad och
båtliv i orörd vacker miljö. Bebyggd med bla mindre villa i permanentstandard. V/A på väg inom några år varpå avstyckning troligtvis
blir möjligt. Unikt tillfälle att förvärva fantastisk fastighet med stor utvecklingspotential i lugn lantlig idyll med behagligt
pendlingsavstånd till stan.
Prisidé: 10 000 000 kr Visas: Vänligen ring fastighetsmäklare Håkan Jansson för mer information. Ekerö: 0708/141212

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Många bussavåkningar i vinter
ADELSÖ | Den 18 mars
inträffade en bussolycka
på Adelsö där två personer
blev skadade. Detta var
dock inte första gången
under vintern som Arrivas
bussar åkt av de bitvis
smala vägarna på ön.
Bussen blev kraftigt demolerad i fronten och både
föraren och en passagerare
skadades och ﬁck föras med
ambulans till sjukhus.
– Vi är trots allt glada att
det inte blev ännu värre. Det
fanns ytterligare fyra passagerare i bussen och vi har
försökt komma i kontakt
med dem i efterhand för att
höra hur de mår, men har
inte lyckats, berättar Tobias
Ligneman, presschef på Arriva.
Trots att vägen var nyplo-

Många adelsöbor ifrågasätter om man överhuvudtaget
ska köra med en fullstor buss
på de smala vägarna, där ett
möte mellan buss och bil på
många ställen är omöjligt
utan att den ena backar. En
idé om att ha en mindre buss
som traﬁkerar bara Adelsö
och hämtar upp passagerare
vid färjan har tidigare funnits
på förslag, men Tobias Ligneman känner inte till den diskussionen.
– Om de boende har sådana önskemål så är det en diskussion som de får ta med SL
eftersom vi enligt vårt avtal
med dem bara har fullstora
bussar. Om SL skulle tycka
att det var en bra idé och om
det fungerar med tanke på
personal och ekonomi, så är

Efter en lång vinter med många bussar i diket på Adelsö och en allvarlig krock med ett träd, lovar nu Arriva och SL att se över trafikläget.

Foto: Kjell Björk

vi inte ovilliga att diskutera
det, säger han.
Han menar dock att den
stora bussen behövs under
de tider då det är högtraﬁk.
I övrigt kan han tänka sig
att inleda en diskussion om

CMS SWEDEN

gad efter det kraftiga snöfallet under dagen och att bussen var försedd med däck
med grövre mönsterdjup än
normalt, for den av vägen
i en skarp kurva och körde
rakt in i ett träd.
– Vi har kunnat konstatera att bussen hade en
hastighet på 36 kilometer i
timmen när olyckan hände.
Det är visserligen ingen hög
hastighet, men med tanke
på väglaget så var det kanske

ändå för fort, säger Tobias
Ligneman.
Under de senaste två snörika vintrarna har buss 312
som traﬁkerar Adelsö gjort
påhälsning i diket ett stort
antal gånger. Enligt Tobias
Ligneman är det betydligt
ﬂer avåkningar på Adelsö än
i övriga kommunen. Oftast
har ingen person kommit
till skada, men det har medfört avbrott i traﬁken, stora
skador på bussar och vid ett
tillfälle blev en busskur totalt
demolerad.

ÖPPNINGS

paket
MÄLARÖ
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RÄNINGSVERK

flyttar
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FREDAGEN DEN 20/5 ÖPPNAR VI PÅ BRYGGAVÄGEN 133.
Bli medlem på Mälarö Träningsverk och du får:
s ST 6RISTBAND
s ST 6ATTENmASKA
s ST v4A MED EN VËN KORTv
s 6I BJUDER PÍ INSKRIVNINGSAVGIFTEN
s $U FÍR PRÚVA VÍR #LUB FÚRE ALLA ANDRA
s -EDLEMSKAPET TILL NUVARANDE PRIS FÚRE HÚJNING
s #-3 4RAVELPASS SOM GER DIG FRI TRËNING VËRLDEN ÚVER
(Exempel på städer där du får fri träning och kan börja redan
nu, är Solna, Södertälje, Täby och Mariefred. Även länder som
Australien, USA och Thailand ﬁnns representerade.)

Värde ca: 3590:DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

worldwide

Om du ringer och bokar ditt första möte bjuder
vi dig dessutom på en Personlig Hälsoplan.
Erbjudandet gäller t.o.m. 20 maj 2011 och vid
tecknande av clubmedlemskap.

08-560 255 50
www.malarotraningsverk.se

att eventuellt bredda vägen på
vissa ställen för att göra framkomligheten bättre och underlätta för traﬁken att mötas.
Även från SL:s sida har
man uppmärksammat problemen.

– Vi har fått signaler från
Arriva om att vi behöver se
över traﬁklösningarna på
Adelsö, framförallt under
vintersäsongen. Framkomligheten måste bli bättre och
vi kommer att utreda om vi

antingen kan köra med andra
bussar eller köra andra vägar, säger Anna Mostert, SL,
ansvarig för kontraktet med
Arriva.
LO BÄCKLINDER

Mäklarhuset Ekerö
Sophia Å
Sophia
Åkerm
kerman
an 07070707-60
60 46
4 6 63, 08-560
08 -560 446 63
Johan Siönäs 0708-10 12 24, 08-560 446 63
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO

%KERÚ 3KYTTEHOLM
UTGÅNGSPRIS: 3 995 000 kr
BOAREA: 185 kvm
BIAREA: 36 + 32 kvm
TOMTA
T REA: 2 664 kvm
ADRESS .YCKELBYVËGEN 

MÄKLARENS BESKRIVNING: 4REVLIG OCH VËLPLANERAD   PLANSVILLA
MED POOL OCH IDYLLISKT LËGE VID -ËLARÚ GOLFKLUBB BYGGÍR  &YRA
SOVRUM TVÍ BADRUM VARDAGSRUM OCH ALLRUM &IN TRËDGÍRD MED
SÍVËL PLANA GRËSYTOR SOM NATURINSLAG OCH TRËDGÍRDSLAND 2ELAXHUS
MED BASTU SOLDËCK OCH UTOMHUSPOOL BYGGÍR  &ANTASTISKT
LËGE MED UTSIKT ÚVER ËNGSMARK OCH GOLFBANA ,UGNT LËGE VID SLUTET
AV ÍTERVËNDSVËG MED CYKELAVSTÍND TILL BADPLATSER GOLFBANA SKOLA
AFFËR STRÚVOMRÍDEN OCH RIDHUS

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA
UTGÅNGSPRIS: 1 900 000 kr
BOAREA: 108 kvm
BIAREA: 7 kvm
TOMTA
T REA: 170 kvm
ADRESS ,UPINGRËND  B

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA

UTGÅNGSPRIS: 2 195 000 kr
BOAREA: 136 kvm
BIAREA: 7 kvm
TOMTA
T REA: 216 kvm
ADRESS +LEVBERGSVËGEN 

MÄKLARENS BESKRIVNING: %FTERTRAKTAD OCH VËLPLANERAD
vGRËNDVILLAv MED BËSTA GAVELLËGET I HELA OMRÍDET /"3 %NDA
HUSET MED FRITT SYD VËST LËGE MOT ALLMËNNINGEN 3OL HELA DAGEN
3TORT VARDAGSRUM MED BRASKAMIN FRËSCHA HELKAKLADE BADRUM MED
BUBBELBADKAR 3OLDËCK OCH TREVLIG TRËDGÍRD 'ARAGE I LËNGA OCH
SEPARAT FÚRRÍD

UTGÅNGSPRIS: 2 975 000 kr
BOAREA: 140 kvm
BIAREA: 28 kvm
TOMTA
T REA:  KVM
ADRESS -AJSVËGEN 

%KERÚ .ËRLUNDA

MÄKLARENS BESKRIVNING: &RËSCHT OCH UTBYGGT KEDJEHUS MED
GARAGE OCH FRI GAVEL PÍ vSTORv TOMT )DAG SEX RUM OCH KÚK VARAV FYRA
BRA SOVRUM GËSTRUM (ËR ËR DET MESTA REDAN GJORT STOR LJUS HALL
KÚK TVÍ HELKAKLADE BADRUM BRASKAMIN YTTERTAK FASAD MÍNGA
FÚNSTER TILLËGGSISOLERAT LEKSTUGA OCH TRËDËCKAD UTEPLATS 4REVLIG LITE
STÚRRE TOMT MED GRËSMATTA ËPPELTRËD OCH BËRBUSKAR "ARNVËNLIGT
OCH POPULËRT OMRÍDE ,UGNT LËGE PÍ ÍTERVËNDSGATA NËRA DAGIS
SKOLOR BAD OCH BÍTKLUBB

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA

UTGÅNGSPRIS: 3 495 000 kr
BOAREA: 164 kvm
BIAREA: 28 kvm
TOMTA
T REA: 572 kvm
ADRESS 2ÍDJURSVËGEN 

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA
UTGÅNGSPRIS: 2 695 000 kr
BOAREA:   KVM
BIAREA   KVM
TOMTA
T REA: 1 040 kvm
ADRESS: 3TENSTIGEN 

MÄKLARENS BESKRIVNING: 6ËLPLANERAT OCH VËLSKÚTT ATRIUMHUS I
ETT PLAN I MYCKET POPULËRT OMRÍDE 4REVLIGT VARDAGSRUM ARBETSKÚK
MED STOR MATPLATS TRE BRA SOVRUM OGENERAD INNERGÍRD OCH INGLASAT
UTERUM 'ARAGE I LËNGA OCH SEPARAT FÚRRÍD #ENTRALT I 3TENHAMRA
MED NËRHET TILL SKOLOR AFFËR STRÚVOMRÍDEN OCH BUSSHÍLLPLATS

UTGÅNGSPRIS: 3 275 000 kr
BOAREA: 148,5 kvm
BIAREA: 56 kvm
TOMTA
T REA:  KVM
ADRESS: Lövhagsvägen 3

Färingsö - Skå
MÄKLARENS BESKRIVNING: 4REVLIGT NËSTAN NY   PLANSVILLA
BYGGÍR  %NDAST ENTRÏPLAN INRETT MED TVÍ SOVRUM HELKAKLAT
BADRUM RYMLIGT KÚK MED MATPLATS OCH VARDAGSRUM MED BRASKAMIN
3TOR TRËDËCKAD ALTAN /INREDD VIND OM CA  KVM 'ROVPLANERAD
TRËDGÍRDSTOMT DELVIS MED GRËSMATTA .ËRA SVAMPSKOG OCH
LÚPARSLINGA OCH CYKELAVSTÍND TILL 3TENHAMRA # BUSS SKOLOR AFFËR

UTGÅNGSPRIS: 3 975 000 kr
BOAREA: CA  KVM
BIAREA: CA  KVM
TOMTA
T REA: CA   KVM
ADRESS 4UNA 'ÍRD

MÄKLARENS BESKRIVNING: -YCKET FRËSCH   PLANSVILLA MED
GARAGE   KVM "ERGVËRME NYARE YTTERTAK OCH FÚNSTER
&RËSCHT KÚK FYRA SOVRUM STORT VARDAGSRUM MED BRASKAMIN ÚPPEN
PLANLÚSNING ,UGN ÍTERVËNDSGATA I BARNVËNLIGT OMRÍDE &IN OCH
VËLPLANERAD TRËDGÍRD MED mERA lNA UTEPLATSER ,ÍG DRIFTKOSTNAD
.ËRA SMÍBÍTSHAMN DAGIS BUSSHÍLLPLATS OCH SKOLOR

MÄKLARENS BESKRIVNING: %N MYCKET VËLSKÚTT ENPLANSVILLA MED
LJUS ÚPPEN PLANLÚSNING /GENERAT INGLASAT UTERUM ELDSTAD TVÍ
NYRENOVERADE BADRUM TONÍRSAVDELNINGKONTOR OCH GARAGE 0LAN
TREVLIG TRËDGÍRDTOMT MOT ALLMËNNING ,UGNT BARNVËNLIGT OMRÍDE
NËRA STRÚVOMRÍDEN BUSSHÍLLPLATS OCH DAGIS

MÄKLARENS BESKRIVNING: 5NIK FASTIGHET ATT KOMBINERA BOENDE
OCH VERKSAMHET I #HARMIGT GEDIGET OCH NYRENOVERAT BOSTADSHUS
SAMT EN STOR ËLDRE mYGELBYGGNAD MED FÚRRÍDSVIND OCH NYTT TAK
"ERGVËRME NYTT KÚK OCH BADRUM SAMT FUNGERANDE KAKELUGN 6ACKER
TOMT MED GÍRDSPLAN OCH mAGGSTÍNG PÍ ENTRÏSIDAN ËPPELTRËDGÍRD
SAMT HËRLIGA GRËSYTOR PÍ BAKSIDAN .ËRA BUSS SKOLA AFFËR ISHALL OCH
SLOTTSPARK -ÚJLIGHET ATT HYRA BOXPLATS FÚR HËST

Är du nöjd med din bank?
Brommaplan 418
Bromma
0771-22 44 88
nordea.se

0_XNO\K\N_ZuK^^Lc^KLKXU]uUYX^KU^KY]] @SLO\s^^K\Qs\XK`KN
8Y\NOKUKXO\LT_NKT_]^NSQ5KX]UOs\NO^LO^cNVSQ^WO\sXNSX
X_`K\KXNOLKXU)
Gör det möjligt

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

2 627
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Klotter stort problem
MÄLARÖARNA | Både
klotter och rökning är
ökande problem bland kommunens minderåriga. Det
var några av de oroväckande fakta som kom fram
när föräldraföreningen i
Tappströmsskolan bjöd in
till informationsträff med
polisen och personal från
fritidsgårdarna den 16 mars.
– Ekerös ungdomar är artiga
och ﬁna jämfört med hur det
är i många andra områden, inledde polisen Joakim Nyquist.
Med erfarenhet från mycket
mer brottsbelastade områden
kunde han konstatera att ungdomsproblemen är förhållandevis små i kommunen och att
gängkulturer i ordets egentliga
bemärkelse inte ﬁnns i på Mälaröarna. Dock ﬁnns det andra
problem som oroar.
– Klottret har ökat extremt
mycket efter att i princip ha
varit nere på noll under en
period. Många ungdomar
börjar så tidigt som i klass sex
eller sju, fortsatte han.
Han visade upp en beslagtagen ryggsäck med färgburkar
i. Det 50-tal föräldrar som
fyllde lokalen ﬁck sedan en
inblick i klotterkulturen och
vilka varningstecken de ska
vara uppmärksamma på.
Ryggsäckar som är uppsprättade i sidan kan betyda att

man snabbt vill kunna ﬁska
upp en färgburk och ”bomba”. Lappar eller skolböcker
med skisser på klotter är ett
annat tydligt tecken, liksom
färgﬂäckar på händer eller
kläder.
– Gå inte på förklaringen
att de har haft bild i skolan,
eller kolla åtminstone upp
om det är sant, sa Joakim Nyqvist.
Även om klottret är en mycket kostsam sysselsättning,
med upp till 50 000 kronor
i saneringskostnader som
föräldrarna blir ersättningsskyldiga för, så ﬁnns det ännu
värre följder.
– Klottrare är ofta nojiga,
inbillar sig att det ﬁnns poliser överallt och att de är förföljda, därför börjar väldigt
många av dem med hasch
eller andra lugnande droger.
Man uppskattar att nio av
tio klottrar använder droger,
berättade Tomas Gustafsson
från Ekerö närpolis.
Föräldrarna ﬁck även ta
del av tips om vilka tecken
man kan vara uppmärksam
på för att få indikationer på
att ens barn använder droger.
Symboler som hör till rastafarikulturen, förekomsten av
cigarettpapper och personlighetsförändringar var några
av dessa.
– Det ﬁnns fördomar om

att det bara är ungdomar från
de lägre samhällsklasserna
som börjar med droger, men
det är fel. Missbruk ﬁnns i alla
samhällsklasser, sa Tomas
Gustafsson.
Rolf
Bergenstråhle från
Stenhamra fritidsgård gav
föräldrarna inblick i hur lätt
det är att beställa droger på
internet. Han visade sidor där
man enkelt klickar hem billiga droger som är helt lagliga
eftersom de hela tiden modiﬁeras så att de inte går att narkotikaklassas.

”Klottret har ökat
extremt mycket
efter att i princip
ha varit nere på
noll en period”

– Sedan kommer det en avi
hem och ungdomarna kan på
ICA hämta ut ett paket som
kan se ut som om det innehåller till exempel mopeddelar eller tidningar, beskrev
han.
Många av de närvarande
föräldrarna drog efter andan
när Rolf Bergenstråhle även
visade samtalsforum där allt
från drogeffekter till självmord diskuteras öppet och

Välkommen till
Färingsö Sjöscoutkårs
loppmarknad 7 maj!

är tillgängligt för var och en.
Budskapet till föräldrarna var
att närvara även på de ställen
där ungdomarna umgås på
internet och diskutera med
sina barn om vad det är som
lockar med de olika sidorna.
Både Rolf Bergenstråhle,
polisen och de närvarande
föräldrar som själva hade erfarenhet av föräldravandring
berättade om hur lätt det är
för kommunens ungdomar
att få tag i alkohol, vilket
leder till att alkoholberusning är mycket vanligt. Även
rökningen har ökat markant
bland ungdomarna.
Genom informationsträffen

hoppas föräldraföreningen
få upp ögonen för hur viktigt
det är att föräldrarna ﬁnns
närvarande där deras och
andras barn rör sig på kvällar
och nätter.
– Det är bara mellan 20
och 30 procent av de föräldrar som är schemalagda för
föräldravandring som dyker
upp. Det borde egentligen
vara obligatoriskt för alla föräldrar med barn i högstadiet
att vara ute åtminstone en
gång per läsår, sa Marie Johansson, ordförande i föräldraföreningen på Tappströmsskolan.

LO BÄCKLINDER

Earth hour för fjärde gången
MÄLARÖARNA |
Årets deltagande i
Världsnaturfondens Earth
hour var rekordhögt i hela
landet. Ekerö kommun
var inget undantag där 15
förskolor och skolor hade
anmält sig.
För fjärde året i rad deltog
kommunen och många av
dess skolor och förskolor i
den
klimatmanifestation
som anordnas av Världsnaturfonden runtom i världen.
Allt startade i Sydney 2007
och har sedan växt till en
världsomfattande manifestation för att göra beslutsfattare mer uppmärksamma på
klimatfrågan. Enligt SIFO
släckte 53 procent av alla
svenskar över 15 år ljuset under Earth hour 2010.
Detta år deltog 930 skolor
och förskolor i 200 svenska
kommuner. I Ekerö kommun
släcktes
Drottningholms
slott och kommunhuset ner
och 15 skolor och förskolor

var också anmälda och deltog
på olika sätt.
– Många förskolor och skolor uppmärksammade Earth
hour under veckan före. En
del säger sig ha en hel ”Earth
week”. Vad man sedan gör är
väldigt olika. Det kan vara allt
från att berätta om Earth hour
och diskutera klimat- och
energifrågor, till att sprida
information även till föräldrarna och uppmuntra till en
el-fri dag. Många är noga med
att släcka lampor hela veckan,
en del lagar energismart mat,
ordnar en egen Earth hour
eller gör experiment kring
energi, berättar Lena Borg,
kommunens miljöutbildare
för skolor och förskolor.
Ett stort antal företag och
privatpersoner i kommunen hade också anmält sig
till Earth hour och förutom
dessa släcktes lampor i en
stor mängd bostäder runt om
på Mälaröarna.
LO BÄCKLINDER

Nya medel till rådgivning
KOMMUNEN | Ekerö kommun har beviljats 560 000
kronor i bidrag från Energimyndigheten för att kunna
fortsätta med den energioch klimatrådgivning som
erbjudits kommuninvånarna
under de senast elva åren.
Projektet är en del av ett sam-

arbete mellan 27 kommuner
i Stockholmregionen och
består i opartisk och kvaliﬁcerad rådgivning. Tanken är
att informationen ska vara
lättillgänglig genom telefonrådgivning, webbplats och på
biblioteken.
LO BÄCKLINDER

Drottningholm
ett kungligt slott och ett världsarv

Scoutstugan Herman palms plan 8
i Stenhamra kl 10-14
Kom också och stöd vår ungdomsverksamhet
med bidrag till loppmarknaden som kan lämnas
26 och 28 april samt 3 och 5 maj kl 18-20.
Färingsö Sjöscoutkår har aktiverat ungdomar på Färingsö
i 50 år! Under jubileumsåret har följande företag bidragit till vår
verksamhet och vi vill framföra vårt stora tack!
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öppet : Påsklovsöppet 16‒25 april dagl
kl. 11‒15.30. info: 08-402 62 8o
www.kungahuset.se/drottningholm

W

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

Följ på en spännande guldjakt på Drottningholms Slott!
Vad är det som drottning Hedvig Eleonora har gömt?
Vart kommer den hemliga kartan att leda oss? Och vart
leder oss de hemliga ledtrådarna? Visningar med skattjakt
för barn varje halvtimme kl. 11–15, perioden 16–25 april.
E M
IA
O ND

Mälarö Träningsverk AB
Nordinspira.se
Närlunda 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

IN

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

· P A T RI M

O

vallingbycity.se

Har du
modet
så har vi
vårmodet!
Flest butiker i västerort.
Gratis parkering två timmar i garagen.
Öppet mån–fre 10–20
lör 10–18 sön 11–18
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Ekebyhovs slotts
vänförenings möte
EKEBYHOV | I Ekebyhovs
slotts vänförening har hållit
årsmöte höll sitt 19:e årsmöte
den 13 mars. En ny styrelse
valdes som fick följande sammansättning: Anita Olsson,
ordförande, Karin Johansson,
kassör, Jan Nordström, sekreterare och Lars Benedictsson,
ledamot.
Ett 20-tal medlemmar deltog
och kom med förslag och råd
på engagemang och inköp för
att förstärka både föreningarnas och resultatenhetens
verksamheter i Ekebyhovs
slott med omgivningar. Man
var också bekymrad över
att medlemsantalet sjunkit
under 2010 och funderade
över om det beror på mälaröbornas bristande intresse att
stödja slottet eller om det är
svårt att nå fram med information om vänföreningens
uppdrag.

Lars Benedictsson är ny ledamot
i Ekebyhovs slotts vänförening.
Foto: Anita Olsson

Svartsjö slott åter tomt
SVARTSJÖ | Svartsjö
slott står åter tomt då de
senaste hyresgästerna gått
i konkurs. Ett par omgångar
i slottets historia har byggnaden mer eller mindre försjunkit i Törnrosasömn.
I december gick det företag
som hyrde Svartsjö slott i
konkurs.
Konkursförvaltare hämtade de möbler som
fanns och salarna tömdes.
Det blev dock inte helt och
hållet tomt. I slottets ﬂyglar
ﬁnns tre småföretagare kvar.
– Vi ärvde tre hyresgäster.
De som hyrde slottet hade
ett avtal med oss som sa att
de hade rätt att hyra ut i andra hand i ﬂyglarna till någon
typ av verksamhet. De hade
hyrt ut till en VVS-konsult,
ett par arkitekter och till en
antikhandlare, berättar Rolf
Karlsson, förvaltare på Statens fastighetsverk.
Statens fastighetsverk har
inga planer på att låta slottet somna in i ytterligare en
Törnrosasömn. Lite grann
tack vare de hyresgäster som
fanns kvar i slottet, ﬁck Rolf
Karlsson en idé.
– Med dagens datateknik
behöver man inte sitta i stan
och hyresnivåerna är mycket
bättre här ute. Vi har en dröm
att det här kanske skulle kunna bli en typ av företagsho-

FAKTA

SVARTSJÖ SLOTT

>> Svartsjö slott är Sveriges första rokokoslott och
uppfördes av Carl Hårleman på 1730-talet. Slottet
var ett kungligt lustslott till
en början.

>> Under 1800-talet stod
slottet mer eller mindre
oanvänt.

>> År 1888 beslutade
Statens fastighetsverk söker nya hyresgäster till Svartsjö slotts flyglar.

Foto: Ewa Linnros

törer som provat på att driva
konferens- och festverksamhet i slottet men det har inte
burit sig.
– Den här gången får man
inte ha för bråttom. Det är
viktigt att ta lärdom av de här
tre olika konkurserna. Det
är bättre att det får ta lite tid
och verka fram, avslutar Rolf
Karlsson.
Ytorna i ﬂygeldelarna är
på cirka 1200 kvadratmeter.
Utöver detta står också den
så kallade Parkvillan tom.
Från Statens fastighetsverks sida avvaktar man och
ser om det kanske kommer
någon som tycker att det är
praktiskt att både bo och ha

sin verksamhet här.
Man samarbetar också
med kommunens näringslivschef Stefan Pellén för att
ﬁnna en möjlig lösning eller
intressent.
Även om man nu vill
skynda långsamt för att det
ska bli så bra som möjligt,
hoppas man till att börja
med att ﬁnna någon som
kan öppna slottet under juni,
juli och halva augusti för att
anordna något så att det inte
står stängt i sommar. Som tidigare somrar skulle det röra
sig om olika kulturella evenemang.

tell med småföretag, fortsätter Rolf Karlsson.
Man hoppas på att kunna
hitta någon person eller ett
företag som hyr Svartsjö
slott med rätt att hyra ut i andra hand i ﬂyglarna. Slottets
mittdel ska däremot vara tillgänglig för allmänheten.
– Den ska vara öppen i vilket fall under sommarmånaderna och kanske även helger
för att ha konserter, utställningar, lokala konstnärer
med mera. Jag tror däremot
att man måste skapa inkomster i ﬂyglarna som hjälper
till att bära mittendelen, för
den som driver det här.
Det är totalt tre stycken ak-

Ekerö Vårdcentral
söker
Sjuksköterska/Distriktssköterska

riksdagen, med Oscar den
II:s medgivande, att slottet skulle byggas om till
tvångsarbetsanstalt. 337
celler inreddes i slottet
som tjänstgjorde som anstalt ända fram till mitten i
1960-talet.

>> Därefter sjönk slottet
in i en Törnrosasömn som
varade i 35 år.

>> 1995 inledde Statens
fastighetsverk renoveringsarbete av slottet.

>> Kring 2002 var det
klart och slottet öppnades
upp för olika verksamheter.

EWA LINNROS

Skatteverket placerar inga
deklarationslådor i Ekerö i år!
Det närmar sig deklarationsdags. Sista dagen för att lämna in
din deklaration är den 2 maj. I år kommer det tyvärr inte
¿nnas några deklarationslådor Kär i (kerö. )ler oFK Àer
medborgare lämnar sina deklarationer elektroniskt via
internet eller telefon istället för som tidigare i pappersform.

sommarvikariat på Ekerö

Med anledning av detta har Skatteverket beslutat att
minska på antalet inlämningställen i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Deklarationsblanketter kan skiFkas via vanlig post. De ska vara
Skatteverket tillKanda senast den  maM

Marie Ragnartz, tel 08-560 375 24,

Postadress: Skatteverket   StoFkKolm

marie.ragnartz@ptj.se eller gå in på
hemsidan www.ekerovardcentral.se

DX kan lämna din deklaration på serviFekontoren i &ity .ista
SXndbyberg oFK +allXnda.
Deklarationslådor ¿nns även Xppställda i 7äby SollentXna
+aninge 9ärmdö oFK $lvik.

Ekerö vårdcentral
Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö
Tel 560 375 00
www.ekerovardcentral.se

Du kan även lämna din deklaration i Skatteverkets lokaler på
Magnus Ladulåsgatan 67.

OBS! Deklarationer får inte
lämnas i kommunhusets brevlåda!

Tänk på:

SOLVÄRMEPUMP
BEFRIAREN FRÅN ELBEROENDET

 !NVËND RËTT DIMENSION
PÍ RÚREN

 $ET ËR VIKTIGT MED RËTT
LUTNING FÚR AVLOPPSRÚR

IÄR
PREM
R UNIKA

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

Premiär för en ny modell av vår unika Solvärmepump! Så enkel att använda, att en ﬁngertopp på pekskärmen är allt du behöver för att styra
bl a ditt värme- och varmvattenbehov. Den är dessutom mer effektiv och
energisnål än någonsin.

Böj

Tips när du ska
lägga rör.

Men en sak är sig lik: vårt världsunika värmesystem som gör att du kan
kombinera sol- och bergvärme när du vill. Installera hela systemet direkt,
eller bygg på med solfångare senare.
Läs mer på eviheat.se och läs mer om hur du kan minska dina elkostnader med en Solvärmepump!

Förminskning

3AND OCH KROSS STABILISERAR RÚREN FRÍN MARKFÚRSKJUTNING

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

Tänk på:
 3TENKROSS DRËNERAR OCH
HÍLLER VËRMEN KRING RÚREN

Rensning

 "EHÚVER VATTEN ELLER AVLOPPSRÚREN KOMPLETTERAS
MED VËRMEKABEL

+OM IN TILL OSS SÍ FÍR DU
MER DETALJERAD INFORMATION
OCH INSTRUKTIONER

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

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
Ö
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www.davidarmstrongdesign.com

Behöver du hjälp?

18 nyheter
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Möjlighet att påverka finns
KOMMUNEN | Kan man
som medborgare påverka
politiken? Det finns ett
demokratiskt verktyg i
kommunen, nämligen kommunens förslagslåda som
infördes 2009.
Alla medborgare i Ekerö
kommun kan lämna förslag
till kommunens politiker.
Däremot får inte politiska
partier, politiskt förtroendevalda i kommunen och politiska organ nyttja förslagslådan. Förslagen som kommer
in ställs till samtliga partier
som ﬁnns representerade
i kommunfullmäktige och
vidarebefordras direkt till
gruppledarna för partierna.
Därefter ansvarar kommunens politiska partier för hur
ett förslag hanteras i det fortsatta politiska arbetet.
Mälaröarnas nyheter har
frågat samtliga partier i kommunfullmäktige om de fått
in många förslag samt hur de
följer upp dessa.
Solveig Brunstedt, Center-

partiet: Förslagslådan som
infördes på initiativ av Centerpartiet förmedlar kontakt mellan medborgare och
samtliga partiers gruppledare. När förslagslådan var ny

i digital form ﬁck vi in frekventa frågor. Under senare
tid har inkommande frågor
minskat betydligt. Samtliga
inkommande frågor i förslagslådan har givetvis besvarats, ibland direkt och ibland
efter samråd i partigruppen.
Jan-Eric Billter, Folkpartiet:
Att ha en öppen dialog mellan politiker och medborgare
är viktigt i en demokrati. Den
vanligaste ingångsvägen är
att Folkpartiets medlemmar
och sympatisörer genom telefon, mail eller direkt på våra
medlemsmöten väcker frågor
och idéer som ofta leder till
ett uppdrag för våra politiker
att driva vidare.
Dessutom kontaktas våra
ledande politiker dagligen av
medborgare, oftast vid personliga möten på gator och
torg, angående aktuella frågor
och problem.
En tredje variant är kommunens förslagslåda. Partiets gruppledare har fått i
genomsnitt en fråga eller ett
förslag per vecka under den
tid förslagslådan varit igång.
Vår strävan är att besvara
alla inkommande förslag. De
förslag som partiet bedömer
intressanta har även beretts
vidare politiskt.

Sivert Åkerljung, Kristdemo-

kraterna: Jag skulle uppskatta
att vi sedan årsskiftet fått in
fem till sex medborgarförslag. Jag som gruppledare har
svarat på några av dem, men
några frågor har även delegerats till två andra ledamöter i
styrelsen. Jag måste vara ärlig
och säga att vi inte svarat på
alla frågor. Några frågor i höstas var tyckande och vi har
inte heller svarat på förtroendevaldas frågor. De har ju via
sina partier en ingång med
sina förslag. De ﬂesta förslag
som vi Kristdemokrater får
in är via direktkontakter med
medborgarna. Jag har förmånen att arbeta i kommunen
liksom en majoritet av övriga styrelsemedlemmar. De
ﬂesta åsikter och förslag vi
som parti och styrelse får in
är från medlemmar, grannar,
bekanta och arbetskamrater.
Lena

Holst, Miljöpartiet:
Miljöpartiet vill gärna ha
mer kontakt med ekeröbor
och vår ambition är att ge respons på alla förslag direkt
till förslagsställaren. Under
den gångna fyraårsperioden
har våra gruppledare fått förslagen och antingen svarat
själva eller vidarebefordrat
till den miljöpartist som va-

rit mest insatt i frågan. Ibland
har förslagen tagits upp till
diskussion på medlemsmöte
och några har senare utmynnat i motions- eller insändarskrivande. I något fall har vi
föreslagit förslagsställaren att
kontakta en tjänsteman. Lite
knepigare är det att svara i de
fall där ett problem eller upplevt missförhållande beskrivs
men inget förslag till lösning
ﬁnns. Vårt mål är då att ställa
följdfrågor för att få fram mer
information samt att berätta
om Miljöpartiets mer allmänna inställning.
Peter

Carpelan,

Moderaterna: Det kommer in förslag
då och då. Antingen kan jag
lämna ett svar direkt till förslagsställaren eller så tar vi
inom allianspartierna hand
om förslaget och ger ett svar.
Oftast har det handlat om
frågor som vi inom allianspartierna redan arbetar med.
Det kan till exempel handla
om förbättringar inom kollektivtraﬁken och vissa busslinjer eller en ny lekplats i ett
visst område i kommunen.
Vissa partier inom oppositionen är populistiska till
förslagen och säger ja till allt
och alla. Men vi inom den
styrande alliansen måste ta

ansvar för helheten i kommunen och ansvaret innebär
att vi måste prioritera. Det
betyder att vi ibland måste
säga nej.
Lars Holmström, Socialdemokraterna: Det kommer
kontinuerligt in frågor och
förslag till Socialdemokraterna. Alla kommer inte från
kommunens
förslagslåda
utan direkt till partiet via vår
hemsida och per brev. Det
är många medborgare och
intresseorganisationer
här
på Ekerö som vill veta hur vi
som parti tycker i olika frågor
som de ofta tillskriver partiet
och får direkta svar från oss.
Vi försöker alltid svara så fort
vi kan på förslag och frågor
från enskilda, föreningar och
organisationer och det ﬁnns
alltid möjlighet att lyfta förslagen genom våra gruppledare i nämnder, styrelser och
på medlemsmöten i vår arbetarekommun. Vi uppskattar
en direkt kommunikation
med Ekerös medborgare och
tar gärna mot förslag.
Rosales, Vänsterpartiet: Ibland är det många förslag som kommer in, ibland
mindre. Vi inom vår lilla
grupp går igenom alla för-

slag, vi delar inom gruppen
upp ansvaret att svara på de
förslag som vi tycker partiet kan påverka, till exempel
om vi själva sitter i någon
nämnd. Partiet sitter tyvärr
endast i två nämnder som
ersättare. Vi har varit bundna
till Bromma-Ekerö förening,
men den 22 mars kommer
Vänsterpartiet att bilda en
egen lokal förening. Då får vi
friare händer. Vi kommer att
ha vår egen hemsida där också kommunens förslagslåda
läggs in samt vår egen låda.
Ylva Forslid, Ö-partiet: Vi

svara på alla förslag. Två
gånger har förslagen bara
varit rent gnäll och dessa
har inte gått att svara på. Vår
målsättning är att lägga ut alla
förslag och Ö-partiets svar på
vår hemsida. Som enda parti
har vi dessutom lämnat in
ﬂera förslag som motioner.
Till exempel förslag kring
kommunal båtramp, stor
parklek, stadsträdgårdsmästare, cykelvägar, busstraﬁk
och renhållning vid återvinningsstationer.

Gina

EWA LINNROS

Känner du till kommunens förslagslåda? Så svarar några mälaröbor
Då det inte förs en samlad redovisning av vilka förslag som tagits om hand av de politiska partierna, är det svårt att uppskatta i vilken utsträckning lådan används. Av de kommunmedborgare som Mälaröarnas nyheter pratat med, var det endast en person som kände till den.

FAKTA

FÖRSLAGSLÅDAN

>> Förslagslådan finns

Torbjörn Sandholmen, 73
år:
– Ja,av en ren slump. För några år sedan lämnade jag min
deklaration lådan som jag
trodde var avsedd för deklarationer. Några dagar senare
kontaktade kommunen mig
då det visat sig att jag lagt deklarationen i förslagslåda.

Mikael Stenroos, 48 år:
– Nej!
Skulle du kunna tänka dig
att använda den?
– Nej, vill jag något skriver
jag ett brev direkt till berörd
politiker.

Mona Wiklund, 45 år:
– Nej!
Skulle du kunna tänka dig
att använda den?
– Ja, det är bra att veta att
den ﬁnns om man kommer
på något.

Jenny Appelgren, 36 år:
– Nej!
Skulle du kunna tänka dig
att använda den?
– Ja!

Niklas Winberg, 21 år:
– Ja, min mamma jobbar på
kommunen.
Skulle du kunna tänka dig
att använda den?
– Nej, har jag ett förslag
framför jag det till min mamma.

på kommunens hemsida
och som en fysisk låda
utanför entrén till kommunhuset.

>> Förslag får inte vara
diskriminerande, odemokratiskt eller handla om
enskilda personer.

>> Alla förslag ska vara
skriftliga och undertecknas med medborgarens
namn.

DAGS ATT BÖRJA PLANERA
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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 ROTavdraget. 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!
IVT FÖRSÄKRING

års

 

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

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

10 %

rabatt på alla
produkter från
International

SKEPP OHOJ!
Båtägare – Nu närmar sig säsongen!

International är världens största tillverkare av båtfärg för fritidsbåtar.
De erbjuder produkter av högsta kvalitet för båtägare världen över. Nu
är alla båtägares favoritsäsong här, så vi har fyllt våra hyllor med allt
man kan tänkas behöva till båten. Här ﬁnns produkter för rengöring,
spackling, tätning och – naturligtvis – kvalitetsfärger till din båt.
Välkommen att handla din båfärg hos oss!*

C

Här ﬁnns

Ny
avdelning!
Nu har vi en ny
kakel- och klinkeravdelning
samt textilmattor från
Golvabia!

vi!

* Erbjudanden gäller under april månad.

www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
Inspiration  Tips  Trender      Kunskap        Tips                
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Ny VD för
slottsteatern
DROTTNINGHOLM | Stiftelsen Drottningholms
slottsteaters nämnd har
beslutat att utse Sofi
Lerström till ny VD för
Drottningholms slottsteater.
Soﬁ Lerström är ﬁl kand i
teater, litteratur, drama och
har tre års utbildning vid
Dramatiska institutet. Med
25 års yrkeserfarenhet har
hon drivit egen verksamhet,
producerat ett stort antal
föreställningar, turnéer och
gästspel. Under 12 år var hon
Ingmar Bergmans producent. Soﬁ Lerström kommer
närmast från Dramaten och
tjänsten som chef för Ingmar Bergman international
theatre festival.
Tillsammans med Drottningholms
slottsteaters
konstnärlige ledare Mark
Tatlow kommer Soﬁ Lerström nu att driva teaterns
verksamhet framåt.
– Det ska bli otroligt spännande att få vara med och
utveckla Drottningholmsteatern. Jag ser fram emot
att tillsammans med personalen få påbörja arbetet med
att formulera visioner och
mål för framtidens Drottningholmsteater, säger Soﬁ
Lerström.
Hon efterträder Per Forsström som lämnar teatern
efter 32 år.

Wrangelska salen på
Ekebyhov nyrestaurerad
EKEBYHOV | Under januari
till och med mars månad
har den Wrangelska salen
på Ekebyhovs slott fått en
ansiktslyftning.

Konservator Catrin Lindblom arbetar varsamt med en liten pensel och
restaurerar målerierna i taket i Wrangelska salen. På bilden syns den
utmärkande sandstensspisen som också rengjorts.
Foto: Ewa Linnros

Ökad valfrihet inom
Ekerö kommuns
socialtjänst
Ekerö kommun vill öka valfriheten för personer med
funktionsnedsättning.
Företag och organisationer får nu därför möjlighet att
bedriva avlösarservice och ledsagarservice i Ekerö.

Det är en omsorgsfull renovering som pågått av Wrangelska salen på Ekebyhovs
slott under tre månader. Exempelvis har konservatorerna lagt ner cirka femhundra
timmars arbete. Golvet har
rengjorts och skurats med
linoljesåpa. Snickerier har
skrapats och målats med linoljefärg i en varm, grå kulör.
Även alla väggfält är nygjorda
och den beﬁntliga pappen har
ersatts med väv som målats
med matt linoljefärg i en blå
kulör som är något klarare,
friskare och i en mörkare ton
än tidigare.
– Det har varit en mörkare
färg ursprungligen. När vi
avlägsnade snickerierna fann
vi den mörkare tonen, berättar Leif Lindén från Lindhov
bygg som är arkitekt och projektsamordnare.
Ekebyhovs slott är byggnadsminne vilket innebär att
åtgärder inom huvudbyggnadens inre ska vidtas i samråd
med riksantikvarien. Arbe-

ten som installation av ny belysning och elanläggning är
därför extra komplicerat.
– Man får leta sig fram för
att ﬁnna lösningar för att
dölja elledningar och rör.
Det krävs detektivarbete och
uppﬁnningsrikedom, säger
antikvarie Per Nelson från
Byggnadsvårdsbyrån.

”Det krävs detektivarbete och uppfinningsrikedom”
Renoveringen omfattar också behandling av innertaket.
Det målade takets mittfält
hade från början en plafondmålning. Under tidigt
1700-tal ersattes den av det
nuvarande perspektivistiska
rutmönstret i mitten. Partierna runt mittfältet är målat
i grått och vitt på blå botten. Fyra vapensköldar ﬁnns
målade; Wrangel af Salmis,
Lovisin, Ihre och friherrliga
Ihre.
Fyra konservatorer från
Ullenius ateljéer har varsamt
rengjort och lagat taket. Därefter har de med små penslar

restaurerat målerierna i taket.
Vem eller vilka konstnärer som målat det praktfulla
taket ursprungligen vet man
inte.
– Konstnärerna lyftes
inte fram på samma sätt då.
På 1600-talet var det även
ovanligt att de signerade sina
tavlor, berättar konservator
Karl-Thomas Endriss.
Utmärkande för salen är
också den sandstensspis som
enligt traditionen tagits som
krigsbyte av Carl Wrangel i
Prag under trettioåriga kriget.
Denna har också lagats och
rengjorts.
Den 8 april invigdes
Wrangelska salen av kommunstyrelsens ordförande
Peter Carpelan.
Helgverksamheten
har
dock tillträde först efter den
28 april av säkerhets- och juridiska skäl, då länsstyrelsen
har gjort slutbesiktningen.
Ekebyhovs slott uppfördes av Carl Gustav Wrangel
1674. Han blev 1600-talets
mest framstående fältherrar och blev under 30-åriga
kriget överbefälhavare för de
svenska arméerna i Tyskland.
EWA LINNROS
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Viktig information till alla som ska besöka Familjerätten,
Familjehemsvården, Flyktingsamordnare samt Skuld- och
budgetrådgivning
På grund av ombyggnation och renovering av Socialkontorets lokaler
sitter nu vissa handläggare tillfälligt på adress Henkelhuset, Tegelbruksvägen 6, detta gäller från och med nutid och cirka sex månader
framåt.
Postadressen och telefonnummer är densamma som tidigare
För mer information och frågor kontakta
Socialkontorets reception. Telefon: 08-560 392 15

1 juni 2011 införs möjlighet att välja utförare.
Vi välkomnar alla intresserade företag att ansöka om
att bli godkända utförare!
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta nämndkontoret Social eller upphandlingsfunktionen om du har frågor om förfrågningsunderlaget
och ansökningsprocessen. Telefonnummer: 08-560 391 00.
)örfrågningsunderlag och ansökningshandlingar ¿nns på (kerö
kommuns hemsida; www.ekero.se eller på valfrihetswebben;
www.valfrihetswebben.se.

Har datorn
blivit slö?

Brandvägg,
vad är det?

Datorn
krånglar?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Tillbehör
till datorn?

Färgutskrifter

Virus i
datorn?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22
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Med musik och dans till glädje
för både publik och utövare
EKERÖ | Musikern Kurt
Dahl gör spelningar för personer med funktionshinder.
På Café Humlan i Ekerö
centrum, som drivs för och
av personer med funktionsnedsättning, träffade han
Marie Timmerman. Nu åker
de på turné tillsammans.
Marie Timmerman är en nätt
liten kvinna på 55 år. Hon bor
på Ekerö gruppbostad och
hennes största intresse är
sång och musik. När hon sätter igång att sjunga visar hon
på enorma röstresurser.
– Jag har spelat på Café
Humlan under cirka två år
på deras cafékvällar. När jag
träffade Marie insåg jag att
hon är en artist ut i ﬁngertopparna och att hon tycker om
att sjunga och stå på scen. Då
kom idén att hitta på något
med henne och på den vägen
är det, berättar Kurt Dahl.
Han har arbetat som vårdare på olika dagliga verksamheter och gruppboenden
på Ekerö
Och har märkt att musik
och dans har en mycket viktig roll för människor med
funktionshinder.
– Det här är så fantastiskt
och är en stor glädje för mig,
säger Kurt Dahl.
Glädjen är lika stor hos

S
PAKETPRI
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Låt verktygen
göra hela jobbet !
Utnyttja dina verktyg maximalt – kom förbi så visar vi hur.

När Kurt Dahl träffade Marie Timmerman på Café Humlan i Ekerö centrum insåg han att hon är en artist ut i fingerspetsarna. Han bestämde
sig då för att ge sig ut och spela och uppträda tillsammans med
henne.
Foto: Ewa Linnros

Marie Timmerman och när
vi träffas är hon inte så intresserad av att prata, hon
vill sjunga. Att uppträda för
publik är inget problem för
henne och på frågan om hon
är nervös svarar hon med ett
rappt ”nej”.
Marie Timmerman vill att
det ska hända saker hela tiden
och när frågan äntligen kommer om de kan sjunga något,
jublar hon.
– Jaa, det gör vi!
De sjunger mest svensktoppslåtar, men det blir också
mycket improvisation.
Närmast ligger spelningar
den 15 april och 20 maj på

dagligverksamheten ”Fridagruppen i Spånga. Spelningarna sker på ideell basis.
Kurt Dahl, som är sommarboende i Nibbla koloniområde, kommer att ha
allsång på Nibbla under sommaren. Här kommer också
Marie att vara med. Om det
blir någon mer spelning på
Ekerö beror helt på om det
dyker upp något. Efter intervjun tågar Kurt Dahl och
Marie Timmerman vidare till
kommunhuset för att göra ett
spontanbesök.

Kom in och se vår
stora utställning
– vi har drygt
2 000 m2 butiksyta!

VÄLKOMMEN på

Grillfest
hos oss!
Boka 25 maj i kalendern
redan nu. Håll ögonen
öppna för mer info.

Öppettider:
Ö
tider: mån-fre
mån fre 6:30-18,
6:30 18 lör 9-14
9 14
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DET ÄR INNE ATT VARA UTE!
gsrummet
Säsongens nya utemöbler är så sköna och praktiska att du kan möblera varda
vårt utbud!
med dem, eller ta med vardagsrummet ut. Välkommen till oss på Mio och se hela

PAKETPRIS

1.990:−

(2.370:−)

(1

Trädgårdsbord Long Beach i galvaniserad stål/svart aintwood, hopfällbar, Ø 70, H 72 cm 990:-. Finns även i vitt. Trädgårdsstol Monteray
i galvaniserad stål/svart aintwood, hopfällbar 690:-. Finns även i vitt.
Paketpris Bord + 2 st stolar 1.990:- (2.370:-). Pläd Orust 349:-.

HÄR
FINNS
VI!

Byggbar trädgårdssoffa Westlife i grå konstrotting inkl dynor i svart, komb, B 225/290, D 66, H 67 cm 10.440:-.
Paketpris Trädgårdssoffa + trädgårdsbord 11.400:- (11.930:-). Trädgårdsbord Westlife, L 110, B 64, H 33 cm 1.490:-.

DÖRRSTOPP

PAKETPRIS

4.990:−
(5.550:−)
Trädgårdsbord Pelly i svart konstrotting/aintwood, Ø 100,
H 73 cm 1.990:-. Trädgårdsstol Pelly, B 61, D 62, H 83 cm 890:-.
Paketpris Bord + 4 stolar 4.990:- (5.550:-).

49:−

(89:−)

Dörrstopp Mike 49:-/st (89:-/st). Erbjudandet gäller
så långt lagret räcker dock längst t o m 2/5 2011.

Välkommen till Mio Bromma. Gårdsfogdevägen 8, mitt emot Coop på andra sidan Ulvsundaleden. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18.
Barkarby Barkarby Handelsplats. City Sveavägen 20 vid Hötorget. Handen/Haninge vid infarten till Haninge. Kungens Kurva Heron City. Täby vid E18 avfart Viggbyholm.
Erbjudandena gäller så långt lagret räcker dock längst t o m 31/7 om inget annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma.
Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

www.mio.se
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Jubilar med stort engagemang

Krister Skånberg må ha fyllt 75 år. Det innebär däremot inte att han lever pensionärsliv. Han är aktiv kommunalpolitiker och också
engagerad i kyrkan och föreningen ”Rädda Lovön”.
Foto: Ewa Linnros

Krister Skånberg med Natasja, 23 år, en
av familjens ponnyhästar. Foto: Ewa Linnros

partist. Vi gick bland annat i Vasaparken och tittade på debatterna
mellan Erlander och Olin. Det var
jättespännande, berättar Krister.

nilla” en gång till, jag måste hitta på
något annat.
Krister kom då på att han behövde en politisk sekreterare.
– Jag frågade henne om hon kände
någon som vill vara det åt mig. Ja,
jag svarade hon. Så började det, säger Krister med ett varmt leende.

75-årsjubilaren Krister Skånberg
är en mycket aktiv herre både
inom politiken, kyrkan och
hembygden. Det är svårt att riktigt tro på honom när han säger
att han ska trappa ner.
Krister Skånberg är väl känd på Mälaröarna, inte bara som kommunalpolitiker inom Miljöpartiet utan
också som ordförande i samfällda
kyrkonämnden och för sitt engagemang i föreningen Rädda Lovö.
Det som karaktäriserar Krister
Skånberg är engagemang och hans
blick är pigg och alert när han berättar om sitt liv. Samtidigt som han
utstrålar kraft och energi ﬁnns här
en vänlig och mjuk framtoning.
Han har en diger bakgrund och
skulle man skriva om allt han gjort
skulle det förmodligen bli en hel
bok.
Krister är från början utbildad
civilingenjör. Han har studerat
nationalekonomi och lärde sig att
programmera långt innan datorerna blev var mans redskap. Han
har bland annat arbetat som affärsutvecklingskonsult och framförallt
varit politiskt engagerad genom
åren.
Han är född och uppvuxen i
Stockholm. Hans politiska intresse
grundades tidigt.
– Pappa var entusiastisk folk-

VÅRKAMPANJ!

Han blev färdig civilingenjör 1960
och gifte sig samma år. Första sonen
föddes 1963 och Krister var också
hemmapappa i sex månader, något
som var ganska ovanligt på den tiden.
– Min dåvarande hustru vidareutbildade sig och då ryckte jag in. Folk
tittade och var misstänksamma. För
mig var det jättekul och med den sonen ﬁck jag en väldigt ﬁn start.
Familjen bosatte sig i Skutskär där
Krister arbetade på pappersmassefabriken.
Under den perioden blev han
folkpartist och intresserade sig för
politikområdet företagande och näringslivsutveckling. Från Skutskär
ﬂyttade familjen till Höganäs. Här
blev han ordförande i hem- och skolaföreningen.
Hela hans familj engagerade sig livligt i nejsidans kampanj inför folkomröstningen om kärnkraften.
– På årsdagen ett år senare var det
någon sorts sorgehögtid i Kungsträdgården och jag var i Stockholm.
Samma dag hade både DN och
Svenska dagbladet en helsidesannons om ett upprop för bildandet

av ett miljö- och framtidsparti. Jag
uppsökte närmaste telefonkiosk
och tog reda på vilka andra som hört
av sig som var från Helsingborg.
Innan kvällen var slut hade jag ringt
dem och vi hade bildat en lokalavdelning. På den vägen är det.
Krister skiljde sig och ﬂyttade till
Stockholm. Han jobbade på Statens
industriverk, samtidigt som alltmer
tid gick åt till partiarbetet.
– Jag kandiderade till riksdagen
för Miljöpartiet i valet 1988. Jag blev
huvudansvarig för politikområdena
ekonomi och näringslivsutveckling.
Därefter har han varit förste riksdagsersättare, ordinarie ledamot
och ﬁck det ena av Miljöpartiets två
första egna mandat i Stockholm.
Det var kärleken som förde Kris-

ter till Ekerö. Kärleken, mälaröbon
Gunilla Towatt, träffade han första
gången då hon bett honom komma
till Ekerö och hålla ett föredrag.
– Då hade hon berättat att hon
hade fem barn och jag tänkte,
”shit!” Hon i sin tur hade sett min
ingenjörsring och tänkte, ”shit, killen är gift!”
Andra gången han mötte Gunilla
var på Stockholms vattenfestival.
– Jag såg den här kvinnan fem
gånger samma dag. Femte gången
tänkte jag: jag kan inte säga ”hej Gu-

De gifte sig 2000 och Krister mantalsskrev sig på Ekerö.
– Sedan dess har jag arbetat med
kommunalpolitik och för Svenska
kyrkan samt med föreningen Rädda
Lovö.
Han har också mycket hjälp av
hustrun Gunilla som är före detta
journalist.
– Under borgarrådstiden skulle
jag göra pressmeddelanden men det
var ingen tidning som tog in dem.
Gunilla tittade på dem och skrev
om. Jag kunde inte se skillnaden
men de tog hennes pressmeddelanden rakt av.
Krister är kritisk till hur partipolitik bedrivs.
– Man ska inte se varandra som
motståndare. Det förlorar samhället
på. Man måste lyssna mer på varandra och se om det ﬁnns kompromisser som ändå hyggligt tillfredställer
alla.
Han påstår som sagt att han ska
trappa ned nu.
– Man ska backa innan folk kas-

tar ut en. Det är däremot bra att ha
kvar fullmäktigeplatsen så att det
ﬁnns någon erfarenhetsbakgrund.
Sedan backar jag väl ut från det så
småningom, men det kan dröja lite
grann.
Om han nu lyckas hålla sig borta
från alla sina engagemang brister
det inte på sysselsättning. Fritiden
tillbringar han gärna till sjöss och
har seglat i närmare 50 år. När han
träffade Gunilla kom också hästarna
in i hans liv. Varje morgon åker Krister och Gunilla upp till det lilla stallet i Ekebyhovsparken och utfordrar
och släpper ut sina tre ”hästar”.
– Vi har två shetlandsponnys, en
mor som är 24 år och hennes dotter
som är 22. Och så har vi ett får, som
nog tror att hon är en häst då hon
lever tillsammans med våra shetlandsponnys.
När Krister Skånberg berättar om
sitt liv, sina erfarenheter, sina nära
och kära är det inte bara intensitet
och kraft bakom orden, utan också
ett stort mått av allvar. Inte minst
när det gäller politiken.
– Makt ska behandlas med största
ödmjukhet och det är tyvärr väldigt
vanligt att folk plötsligt tror att de är
ﬁnare eller viktigare och förstår mer
än andra.

EWA LINNROS

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

U
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PRISER

Jøtul F3
Kamin i klassisk design med stor glasdörr
som gör elden väl synlig. Ord. pris 12.900:Pris Nu 9.900:- 482:-/mån.

Namn Krister Skånberg.
Gör Kommunalpolitiker inom
Miljöpartiet, ordförande i samfällda kyrkonämnden, ordförande i föreningen Rädda Lovö.
Bor Närlunda.
Favoritställe på Mälaröarna
Adelsö.
Oanad talang Gör goda omeletter.
Vill ändra på Det politiska sammarbetsklimatet skulle inriktas
mera på att hitta lösningar som
täcker en väldigt bred majoritet. Det gäller då framförallt
samhällsplaneringsfrågor och
framtidsfrågorna.
Sverige har liksom många
andra länder en åldrande befolkning. Vi ser det här komma men
vi gör ingenting. Jag tycker det
är närmast kriminellt enfaldigt
att inte försöka börja nu medan
vi har tid och pengar.

Se kampanjen på
www.bastuspecialisten.se

Jøtul 163
Liten lättplacerad kamin med 3 sidor glas
och elegant form. Ord. pris 14.900:Pris Nu 11.900:- 569:-/mån.

Andersen 4
En modern klassiker med effektiv förbränning. Ord. pris 11.900:Pris 9.900:- 482:-/mån.

Karlsbodavägen 19A, Bromma.
Tel: 08-445 14 10.
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Utökad busstrafik efterfrågas
och kamp för Adelsös skolor
50 ÅR SEDAN | Protester
mot nedläggningsplaner av
skolor på Adelsö och nya
förslag kring busstrafiken
på Mälaröarna är något
av det man kan läsa om i
Mälaröarnas nyheter våren
1960.
Förslaget att lägga ned
Stenby och Mälby skolor
på Adelsö och hänvisa
bygdens barn till skolgång i
Munsö mötte ”kompakt och
berättigat motstånd bland
berörda målsmän och övriga
intresserade, vilka i glädjande stort antal samlats till
informationsmötet i Adelsö
hembygdsgård.”
Motståndet räckte dock
inte hela vägen. I ett utlåtande från Kommunalnämnden tre år senare säger man
att man ska ha en gemensam
organisation från och med
läsåret 1963/1964. Utifrån
detta bör man kunna dra
slutsatsen att man lägger ner
Stenby och Mälby 1963 och
ﬂyttar barnen till Munsö.
Det styrks också av att det
bara ﬁnns betyg fram till
vårterminen 1963 på Mälby
och Stenby. Föräldraföreningen på Adelsö försökte att
få till en skolorganisation i
nya hembygdsgården istället,
men det blev inget av.

Busstraﬁken behöver säkerligen förstärkas för att forsla
Adelsöbarnen till Munsö.
Även andra områden på öarna behöver utvecklat bussnät
1960. Mälaröarnas traﬁkförening önskar samtraﬁk
mellan blåbussarnas linjer
på Ekerö och Färingsö och
anser att det bör ordnas så att
resenärer från Ekerö, Munsö
och Adelsö i Tappström kan
stiga av och fortsätta utåt
Färingsö.
”Föreningen ska nu förslå
Mälaröarnas omnibussbolag
att ordna sådan anknytningstraﬁk några dagar i
veckan så att resenärer från
Ekeröhållet har möjlighet att på ett smidigt sätt,
utan allt för lång väntan,
kunna besöka sjukhemmet
på Färingsö. Från folkpensionärshåll har föreningen
fått en hemställan om att
lägre taxor borde införas för
pensionärer. Förslagsställaren har pekat på SJ:s favörer
åt de gamla i samband med
helgerna och menar att även
blåbussbolaget borde kunna
rabattera resorna för de till
åren komna.”
Men alla åker inte buss
utan tar sig snabbt fram på
eget fordon. En del gör detta
lite för snabbt dock. I Mälaröarnas nyheter står att läsa:

 

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

”Att det kan bli dyrbart att
inte följa traﬁkens spelregler
ﬁck en mälaröbo i 40-årsåldern häromdagen erfara
vid Färentunatinget. Han
dömdes till 20 dagsböter à
20 kronor, alltså 400 kronor,
för vårdslös körning med sin
motorcykel. Vid Svanhagen
hade han vid omkörning lätt
krockat med en personbil.
Enligt vittnenas och rättens
mening hade motorcyklisten
kört både slarvigt och med
för hög fart.”
Vem vet, kanske han hade
brått till det nyöppnade
hembageriet i Träkvista som
annonserar att de öppnar ”ett
förstklassigt konditori” den
6 april klockan 8. Då bjuds
det på kaffe samt avsmakning av bakverk. En annons
som säkerligen mången
mälaröbo läste, för i nästa
tidning skriver Träkvista
hembageri: ”Vi tackar alla för
det intresse och goda mottagande vår nya affär redan
fått och hoppas att vi även i
fortsättningen kan motsvara
Edert förtroende”.
Även denna annons
lockar nog en och annan att
komma då det välkomnas till
demonstration och avsmakning av Gilleglass.
EWA LINNROS
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LADY 1016 BLEK SAND

LADY 4629 SKUGGBLÅ

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan avvika
från originalkulörerna.

 

    

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

Lysande, Bästa köp…
– kärt barn har många namn

DAGEN S IND UST RI
WE EKE ND
25 FEBR UAR I 2011

DAGENS INDUSTR I
WEEKEND

NYHET! LETH’S HAVE PINK
Pris: 79 kr. Varunr : 2261. 12,5% vol.

ALLT OM VIN
NR 4 2011

LYSANDE!

LETH DUETT RIESLING VELTLINER
Pris: 69 kr. Varunr : 4587. 13% vol.
SANTA INES RESERVA BOX
Pris: 199 kr. Varunr : 6283. 14% vol.

LYSANDE!

SVENS KA DAGBL ADET
25 MARS 2011

NYHET! RUA PINOT NOIR
Pris: 159 kr. Varunr : 6265. 14% vol.
VIÑA ALBALI GRAN RESERVA
Pris: 79 kr. Varunr : 2788. 13% vol.

BÄSTA
KÖP!

25 MARS 2011

Bra viner uppskattas.
Av vinrecensenten,
av vinköparen,
av middagsgästen.

SVENSKA DAGBLAD ET

SAMTLIGA VINER FINNS PÅ
SYSTEMBOLAGET PÅ EKERÖ

25 MARS 2011

D O M A I NE WINES AB. TEL 08- 546 107 00. WWW. DO MAINE. S E

([[IYQHKYPJRHP[PKPNrSKLYRHY
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Foto: Lo Bäcklinder

Diskussionerna är livliga och inspirerande när Mälaröarnas kvinnliga företagare träffas till frukostmöte.

Företagsamma selmor
inspirerar och motiverar
Det började med två Mälarökvinnor som kände att
de behövde någon att bolla
företagsidéer med. Idag, två
år senare, är de ett nätverk på
sjuttio driftiga kvinnor som
träffas och stöttar varandra en
gång i månaden.
Ett tjugotal kvinnliga företagare
dyker upp till frukostmöte på Ekebyhovs slott när Selma, nätverket
för kvinnliga företagare verksamma
eller boende på Mälaröarna, har sin
månadsträff. Golvet knarrar när den
ena efter den andra vandrar in med
frukostbrickor i famnen och slår
sig ner i den innersta salongen. Här
kommer frisörer, butiksinnehavare,
webbutvecklare, jurister och konstnärer i en strid ström. Bredden är
total på de yrken som kvinnorna
representerar.
– Det ﬁnns så mycket kompetens
och så många riktigt professionella
kvinnor som driver företag på Mälaröarna. Många av dem har haft en
lång karriär bakom sig innan de har
tagit steget till att bli egna företagare, berättar Johanna Armstrong, en
av grundarna till Selma.
– Och genom Selma har vi hit-

tat ett sätt att stödja, motivera och
inspirera varandra, fyller den andra
grundaren, Lene Meldgaard i.
Just idag står ”egen tid” på agendan. Det innebär att deltagarna
delar in sig i mindre grupper och
att samtalen är fria att handla om
vad som helst som rör de egna
företagen. Varannan gång är det
istället inbjudna föreläsare som
berättar om ämnen som kan intressera.
Strukturen är tydlig och var och en

får tjugo minuter på sig att prata om
frågor som rör den egna verksamheten.
– Jag funderar jättemycket just nu
över hur jag ska kunna utöka min
verksamhet, säger en kvinnlig butiksinnehavare.
Responsen låter inte vänta på sig.
Då många känner igen sig i funderingarna är de övriga deltagarna
snabba på att komma med förslag
på hur hon kan utöka sin verksamhet utan att binda upp för mycket
kapital eller behöva anställa någon
på heltid. Kunskaperna och erfarenheterna är stora och bland de
övriga deltagarna ﬁnns både de
som är duktiga på arbetsmiljölagen

Börja spela golf 2011

och vad som krävs för att starta en
webbutik.
– Varför hjälper vi inte någon
ungdom att starta eget företag och
sedan kan vi alla använda oss av
den personen när vi behöver extra
hjälp? undrar en deltagare.
Kreativiteten sprudlar och i samta-

len skapas det öppningar som ingen
har kunnat förutse. Det samlade
kontaktnätet är gigantiskt och täcker in alla tänkbara områden. Det är
själva nätverkandet som är essensen i träffarna och det är många visitkort som byter ägare runt bordet
denna dag. Det ena leder till det andra och många inkomstmöjligheter
och värdefulla kontakter skapas på
så sätt.
– Jag har tänkt att vi någon gång
ska låta var och en skriva en lapp
med en summa som motsvarar hur
mycket pengar vi har tjänat genom
Selma, för att sedan räkna ihop siffrorna. Bara för att det kan vara kul
att se hur mycket det kan bli, säger
Monika Keiller Sjövall.
Att det skulle bli en så lyckad
verksamhet hade Johanna Armstrong och Lene Meldgaard inte
kunnat ana när de träffades i bar-

Leg. naprapater
Tel: 560 307 78

Nybörjarkurs som ger grönt kort
Vuxen 1.995 kr
Barn/ungdom 1.595 kr
www.troxhammargk.se
www.butiksbyn.se

nens skola och pratade om att det
skulle vara så värdefullt att hitta ett
forum för att kunna diskutera företagande med andra kvinnor.
– Under första året var vi i snitt
fem eller sex personer som dök upp
till varje möte, men nu har vi fått
lite växtvärk efter att ha vuxit till
över sjuttio personer. Det varierar
lite hur många vi är på träffarna,
men mellan tjugo och trettio personer brukar vi vara, säger Johanna
Armstrong.

Men varför ett nätverk speciﬁkt för
kvinnor?
– Man vill ju inte gärna att det ska
vara så, men jag tror att kvinnor pratar annorlunda än män i sådana här
sammanhang, säger Lene Meldegaard.
En diskussion tar vid huruvida
det verkligen är skillnad på hur
kvinnor och män samtalar och stöttar varandra och vad kvinnornas
egen roll i att upprätthålla detta fenomen i så fall är.

”...genom Selma har
vi hittat ett sätt att
stödja, motiver och
inspirera varandra”

Oavsett hur det är med den saken

Och det utan att ha marknadsfört
sig eller aktivt sökt efter medlemmar. Det har räckt med att ordet
har spridit sig från mun till mun.
Häromdagen blev Lene Meldgaard
till och med kontaktad av en kvinna
som var boende i Stockholm och
hade sin verksamhet där, men hade
hört så mycket gott om Selma att
hon gärna ville bli medlem.

så enas kvinnorna runt bordet om
att i just den här gruppen har det
skapats en positiv stämning där
man delar med sig av erfarenheter
och kunskaper och ser varandra
som kollegor istället för konkurrenter, även om man sysslar med
liknande verksamhet.
Golvet börjar knarra igen när stolar skjuts ut och den ena efter den
andra gör sig redo att gå. Brickor bärs
ut och selmorna ger sig iväg för att
ta tag i sina verksamheter igen. Lite
extra tankade med nya idéer och ny
kunskap och energi.
LO BÄCKLINDER
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Dags att deklarera
- e-deklarera och få pengarna till midsommar
Har du frågor om din deklaration?
www.skatteverket.se

(Här kan du dygnet runt få svar på det mesta som rör din deklaration.
Du kan också ladda ner blanketter och broschyrer)

servicetelefon: 020-567 000
(Här kan du beställa blanketter och broschyrer dygnet runt)
Så här beställer du några vanliga blanketter:
Ring servicetelefonen 020-567 000, vänta på svar och slå sedan direktvalet.
 Du har sålt värdepapper - blankett K4, direktval 6303
 Du har sålt villaradhus - blankett K5, direktval 6304
 Du har sålt bostadsrätt - blankett K6, direktval 6305

För personlig service ring:

Upplysningen: 0771-567 567

(Ordinarie öppettider mån - tors 08:00 - 18:00, fre 08:00 - 16:00)
Förändrade telefontider: 21/4 09:00-14:00, 26-28/4 08:00-22:00, 29/4
09:00-20:00, 30/4 09:00-16:00, 1/5 09:00-22:00, 2/5 08:00-22:00.

Träffa Skatteverket på gallerior

Kom och träffa Skatteverket i Haninge-, Kista-, Sollentuna- och Solna köpcentrum.
För datum och tider gå in på www.skatteverket.se och välj ”Informationsträffar
och möten”, välj sedan ”Stockholmsregionen”.

Här kan du lämna din pappersdeklaration

(OBS! Se öppettider för inlämning på respektive inlämningsställe).
Servicekontoren i:
City, Klara Vattugr. 1, Kista, Färög. 5, Sundbyberg, Järnvägsg. 20, Hallunda, Hallunda C
Haninge
 Kommunhuset, Rudsjöterrassen 2
Sollentuna  Kommunalhuset, 7urebergs torg 1, Sollentuna C
Stockholm  Bromma stadsdelsförvaltning, *ustavslundsvägen 151 *
Täby
 Kommunalhuset, Stationsvägen 13
Värmdö
 Kommuntorget, Skogsbovägen 9-11
Extraöppet för deklarationsinlämning
Expeditionen för ID-kortsärenden på Magnus Ladulåsgatan 67, Södermalm, tar emot
deklarationer och utfärdar blanketter under deklarationsperioden:
måndag - fredag 18 april - 29 april
09:00 - 18:00
måndag 2 maj
09:00 - 21:00

Öppettider på våra servicekontor:
City, Klara Vattugränd 1
måndagar
08:00 - 18:00
tisdag-fredag
10:00 - 16:00
måndag 2 maj
08:00 - 21:00
Kista, Färögatan 5
måndag-fredag
09:00 - 15:00
måndag 2 maj
09:00 - 21:00
Sundbyberg, Järnvägsgatan 20
måndag-fredag
10:00 - 16:00
måndag 2 maj
10:00 - 21:00
Hallunda/Botkyrka, Hallunda Centrum
måndag-onsdag, fredag
10:00 - 16:00
torsdag
10:00 - 18:00
måndag 2 maj
09:00 - 21:00
Skärtorsdag 214 stänger servicekontoren kl. 12:00. Se tider på www.skatteverket.se
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Leja Li var huvudpersonen när helgöbon Linda Ulvaeus bjöd in till
bokrelease i huvudbiblioteket den 2 april för sina två nya barnböcker
”Leja Li och busbullen” och ”Leja Li, pappan och fisken”. I böckerna finns
en cd där man kan höra berättelsen uppläst av Suzanne Reuter, som
gjorde samma sak live på releasedagen.

Ekerö-Munsö hembygdsförenings traditionella programpunkt
”Tingen talar” hade vid deras kaféhelg på Ekebyhovs slott den 3 april
krympt till ”Liten antikrunda”. Eftersom den naturliga mötesplatsen
Wrangelska salen renoveras fick föreningens sakkunniga konstintendent Lars Gundberg närstudera gamla ”dyrgripar” i ett mindre rum.

Gospelkonsert med gästartisten Bryant Jones hölls i Ekebyhovskyrkan
den 2 april. Ekerö Gospel, Maria Magdalena Gospel och Youth Alive
sjöng och Daniel Stenbaek spelade piano så att hela salen gungade.

Frukostmöte anordnades av Ekerö kommuns näringslivsråd i Byblos
kafé den 16 mars. Uppslutningen var stor och många intresserade företagare lyssnade till Svenskt näringslivs representant som presenterade
kommunens resultat i undersökningen ” Företagsklimatet 2010 ”

Foto: Rickard Burman Holmgren

Foto: Stefan Péllen

Tennisens dag lockade många besökare till Ekebyhovs tennishall
lördagen den 19 mars. Dels spelades två turneringar, men dessutom
arrangerades både gissnings- och rulltårtstävling. På bilden syns Wilma
van der Shoot.
Foto: Börje Fritz

Rådjursvår Trots två hårda vintrar efter varandra med dålig tillgång på
mat har en stor del av Mälaröarnas rådjur överlevt. Mycket tack vare
stödfodring från djurvänliga öbor.

Foto: Ove Westerberg

mål !

Mot nya
Flytten går 1 maj till
Ateljéhusen, Stenhamra

Foto: Ove Westerberg

Foto: Christer Svanberg

NYKROG

(framför Stockmos,
intill Puls & Träning)
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20% RABATT PÅ ALLA BEHANDLINGAR FÖR MEDLEMMAR HOS:

560 406 00 www.salongstorabla.se

Adelsöfärjan har upplevt sin värsta vinter på flera decennier på grund
av de tjocka isflaken som proppat igen rännan. Nästa vinter hoppas ledchefen Per-Olof Eriksson ha en liten isbrytare på plats samt ytterligare en
luftslang på botten, vilket förhoppningsvis minskar övertiden för färjepersonalen och sjöräddningsbåtarna ”lilla Pigge” och ”Amalia Wallenberg”.
Foto: Ove Westerberg

Företagarna Sundbyberg-Ekerö hade årsmöte den 22 mars. Till ny
styrelse valdes Walter Engelhardt, ordförande, Bengt Tedenmyr, vice
ordförande och Ekeröansvarig, Marcus Bertilsson, Lena Ericsson, Hans
Levin och Anette Mannerfors.
Foto: Marcus Bertilsson

PSYKOTERAPI SAMTALSTERAPI
KRISSAMTAL FAMILJESTÖD
Vill du ha någon som lyssnar på och stöttar dig? Går du
igenom en kris eller en stor förändring i livet? Skulle du
vilja att ett visst område i ditt liv fungerade bättre? Känns
det svårt att få samarbetet med/om barnen att fungera?

PÅSKÖPPET!
Lunch måndag-torsdag kl 10-14.30
(Långfredag, Påskafton stängt)

Påskdagen: PÅSKBUFFÉ kl 12-18
Annandag påsk: PÅSKBUFFÉ kl 12-16
Boka gärna bord! 08 560 330 25 z www.nykrog.se
Träkvista, Fantholmsvägen 14B in till höger vid Ekerö båtklubb

Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig
erfarenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och
familjebehandling.
Mottagning:ÀQQVL7DSSVWU|P(NHU|&HQWUXP)|UGLQ
EHNYlPOLJKHWÀQQVlYHQP|MOLJKHWHQDWWYLWUlIIDVLGLQERVWDG
Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta
för dig.
Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64 mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81
mail: bjornwil@hotmail.com

| kolumnen
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– Vilka originella kåkar, utbrast vi förvånade
när vi svängde om hörnet in mot Gustav III:s
väg på Drottningholmsmalmen.

M

almen ligger ju mittemot Drottningholms slott
och vi hade förväntat oss en enhetlig 1700-talsmiljö. Men de tre huskroppar som vi stod framför
liknade inte några andra i området. De var klädda i
block av räfflad lättbetong och taken hade korrigerad plåt. Fönstren var oregelbundet placerade, smala, spretiga skorstenar av
plåt sträckte sig högt mot himlen. Vi blev stående ett bra tag för
att studera detaljerna och efter en stund upptäckte vi den reslige
mannen i trädgården. Han krattade löv och log vänligt mot oss.
Sedan tog han sig tid att berätta. Det här var tidigt 1970-tal och
långt senare förstod vi att det var den kände arkitekten Ralph
Erskine som vi mött. Här i Villa Erskine bodde han och här hade
han sin arkitektfirma.
Ingen är profet i sin egen hembygd sägs det, och det gäller i
hög grad arkitekten Ralph Erskine. Internationellt erkänd och
beundrad, men ofta missförstådd och ifrågasatt på hemmaplan.
Till Sverige kom han 1939, fångades av välfärdssamhällets idéer,
blev kvar och började arbeta som arkitekt med sociala ambitioner. Han ville bygga moderna och funktionella bostäder för alla,
experimenterade med material och former. Egensinnig – javisst
– men alltid med människans behov i centrum.
Ralph Erskine har under åren fått sätta sin prägel på många
svenska samhällen men har också haft flera internationella
uppdrag. Få svenska arkitekter i vår tid har fått så mycket uppmärksamhet utomlands som Ralph Erskine. Och ingen av
hans byggnader lämnar betraktaren oberörd. Det uppstår alltid
diskussioner kring detaljer och ovanliga lösningar. Nyfikenhet
och experimentlusta är väl knappast
något som utmärker arkitekturen
idag. Ralph Erskine visste att utnyttja
vinden och solen, att bygga hus som
tog tillvara årstidernas växlingar.
Det är dags att omvärdera Ralph
Erskine och de idéer han stod för. Vi
borde se till kvaliteterna istället för
att ständigt racka ner på det som gick
lite galet. Ekerö centrum byggdes
1977-1989. Resultatet blev inte riktigt
som Ralph Erskine tänkt sig. Det
blev ibland nödvändigt att göra avkall på materialvalen och vissa
byggnader ritades om. Erskines vision av ett Nordens Venedig
blev något rumphuggen eftersom man bara kom att bygga på
ena sidan av Tappsundskanalen. Att marken delvis var sank och
att hyrorna blev höga var ju inte arkitektens fel, snarare hans
uppdragsgivares. Men på Ekerö fick Ralph Erskine utstå oförtjänt
mycket skäll för detta. Så behandlar man inte en bygdens son, låt
vara med rötter i England.
I Nora kommun har man rätt förstått att ta tillvara Ralph
Erskines varumärke. I bruksorten Gyttorp fick Ralph Erskine på
1940-talet fria händer och designade hela samhället med bostäder, skolor och centrum. Efter en dag i fabriken bland hagelpatroner och sprängämnen skulle arbetarna erbjudas genomtänkta
moderna bostäder. Så var det tänkt. Idag är Gyttorp en viktig
epok i svensk historia, ett stycke folkhem. Och då kulturen är
en profilfråga för Nora kommun har man nyligen låtit renovera
hela Gyttorps samhälle till en kostnad av 32 miljoner! Nu slåss
man om att få bo i det omskrivna radhuset som i folkmun kallas
Kålmasken.
Ekerö centrum ska förtätas och byggas ut, i sanning en utmaning för den arkitekt som måste förhålla sig till Ralph Erskines
genomarbetade koncept. Och som av en händelse är nu Villa Erskine, arkitektens privathem till salu. Byggnaden är kulturskyddad men bör bevaras så att du och jag och alla andra intresserade
av svensk arkitekturhistoria kan få tillträde. Det saknas inte idéer
men som vanligt är det ekonomin som styr.
Villa Erskine är uppenbarligen inte en angelägenhet för kommunen. Men Ekerö behöver en
turistattraktion som speglar vår egen tid. Villa
Erskine skulle kunna bli en sådan.

NYTT KÖK
MONTERAT & KLART
Kom in till oss så berättar vi
mer om vårt fantastiska helhetskoncept
och visar alla nyheter.

WWW.PUUSTELLI.SE
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Arkitekten
som satte
människan
i centrum

PUUSTELLI
FÖRVERKLIGAR
DIN KÖKSDRÖM!
98% AV VÅRA KUNDER
REKOMMENDRAR
OSS VARMT!

IDÉBOK
2011

FINA KAMPANJERBJUDANDEN
Kom in och ta en ﬁka
med våra köksinredare
så visar vi alla våra
nyheter samt berättar
om våra invigningserbjudanden.

Gunilla Lindberg

HÄMTA NYA IDÉBOKEN

Ulvsundavägen 21
Bromma
tel. 08 25 88 68

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

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

7-,0..&/.ÌO'SFt-Ú4Ú

ENKLASTE VÄGEN FRÅN DRÖM TILL FÄRDIGT KÖK
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Visa allvar med pendelbåt
I en debattartikel i Mälaröarnas
nyheter från förra sommaren skrev undertecknad om
Kristdemokraternas önskan att
Ekerö skulle kunna bli del i ett
båtpendlingspilotprojekt av den
modell som genom vårt initiativ införts mellan Nybroplan,
Lidingö och Nacka. SL beslöt att
genomföra detta försök mellan
Stockholm och Nacka under
hösten med pendelbåten M/S
Ballerina.
Detta blev så lyckat att projektet har
förlängts till augusti. Under de första
fyra månaderna gjordes över 50 000
resor med pendelbåten, vilket är en

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

succé. Efter att artikeln skrevs har
även ett val genomförts. I valrörelsen
och i det öppna möte som vi som
parti arrangerade i Tappströmsskolan
strax före valet var samtliga lokala
politiska partier för en båtpendel in
till centrala Stockholm från Ekerö.
Ekerö behöver få tillgång till mer
och smartare kollektivtraﬁklösningar
så att det blir ett bra alternativ för ﬂer
att ställa bilen hemma och resa med
kollektivtraﬁken. Vi tror även att en
direktlinje mellan Ekerö och centrala
Stockholm utan byten och stopp ökar
människors benägenhet att åka kollektivt.
Landstinget ansvarar självfallet
för kollektivtraﬁken på Ekerö, och

i landstingets budget ﬁnns ett antal
miljoner kronor avsatta för just
utredning av pendelbåtstraﬁk. Ekerö
kommun måste dock tydligt visa att
den är med på banan och är villig att
göra det som krävs från sin sida för
att möjliggöra ett pilotprojekt med
pendelbåt även till Ekerö.
Nu är det dags att Ekerö kommun
visar att den menar allvar med
pendelbåtstraﬁk mellan Ekerö och
Stockholm. Kristdemokraterna
kommer därför att lägga ett förslag i
kommunstyrelsen inför aprilmötet
där vi vill att kommunen snarast ser
över hur Ekerö kan skapa förutsättningar för pendelbåtstraﬁk till Ekerö.
Bland annat behöver kommunen

utreda var lämpligaste hamnplats
ﬁnns, P-platser, tankningsmöjlighet
och tömningsmöjlighet etcetera. Vår
kommun växer och traﬁkköerna på
Ekerövägen blir allt längre med ökade
utsläpp som följd. En pendelbåt
mellan Ekerö och centrala Stockholm
kommer att minska både restiden
och utsläppen för resor mellan
Stockholm och Ekerö. Samtidigt
kommer det bli mer attraktivt att bo
och verka på Ekerö.

– Sivert Åkerljung,
gruppledare
Kristdemokraterna Ekerö

Intentionen tydlig, dessvärre inte resultaten!
Både Centerpartiet och
Folkpartiet har i var sin
motion till kommunfullmäktige föreslagit att
Ekerö kommun ska utreda
förutsättningarna för att
införa parboendegaranti för
äldre i kommunen. Dessa
två motioner kompletterar
varandra. Brunstedt (C)
påpekar att dessa makar
har lovat varandra att leva
tillsammans till dess att
döden skiljer dem åt och
döden representeras inte av
en myndighetsperson på
kommunen! Det håller vi

i Socialdemokraterna med
om.
Det är bra motioner, med
rimliga och viktiga intentioner. Både Folkpartiet
och Centerpartiet ingår i
den allians som styr Ekerö
kommun, som oppositionspolitiker tror man
att detta förslag ska vinna
gehör hos majoriteten. Men
så fungerar det inte i Ekerö
kommun. Istället accepterar
Fp och C att svaret på deras
motioner ej leder till några
som helst åtgärder. Man
viker sig för Moderaterna

och tvingas till en skrivning där man väljer att
invänta den proposition
som eventuellt kommer så
småningom.
Vi i Socialdemokraterna i
Ekerö röstade för motionernas intentioner, Alliansen,
inklusive motionärerna
själva, röstar mot.
Ett ﬂertal Socialdemokratiska kommuner har
redan genomfört denna
reform. För oss är det orimligt och omänskligt att skilja
gamla människor åt för att
den ena parten behöver

mer stöd än vad som kan
erbjudas i det gemensamma
hemmet. Vi förstår problematiken men ser att ett
ﬂertal kommuner, lyckosamt, redan fattat detta
beslut. Vi hade hoppats att
åtminstone Centerpartiet
och Folkpartiet tillsammans
med oss i oppositionen
vågat stå för att de äldre i vår
kommun ska ha rätt till att
leva tillsammans hela livet!

vägar försöker idag backa ur
bilberoendet. Köerna, bristen på parkeringsplatser och
den dåliga miljön i stadskärnorna gjorde att varken
människor eller företag ville
vara där. Stadskärnorna började dö.
Tittar vi åt ett annat håll,
till exempel Frankrike och
Schweiz, hittar vi städer
som valt andra lösningar:
de byggde spårbunden kollektivtraﬁk och ordnade
infartsparkeringar där parkeringsbiljetten också gäller
som biljett på spårvagnen.
Stadskärnorna är där nästan
helt bilfria, spårvagnarna
går tätt och att ta en taxi går

också. I de städerna frodas
affärs- och kulturliv. Där
vill folk vara. Där går det till
och med att bo med barn.
Tillbaka till mälaröborna.
Vad vore bäst för oss?
Det enda som hjälper mot
köer, både nu och framöver, är färre bilar. Även
traﬁkutredningarna visar
detta. Infarterna kommer
fortsätta att korka igen och
det är kö på Förbifarten
2035 om vi fortsätter som
nu. Lösningen är att skapa
oemotståndliga alternativ
till bilresan.
Vi kan sätta in pendelbåtar till Gamla stan, nu
genast! Raka vägen på vatt-

– Inger Andersen (S)

Bromma
klarar inte
ﬂer bilar
REPLIK
”Slutsiffra ger rätt till bussﬁl”. Apropå denna insändare i MN den 21 mars: Hur
går det med traﬁken närmast
Brommaplan? Det ökade
antal bilar per tidsenhet, kan
det sväljas av Brommaplan?
Knappast!
– Saab 93

Raka vägen ligger där och väntar
Dubbelt så lång restid i rusningstid som i lågtraﬁk för
oss som bor på Mälaröarna.
Det är problemet.
Kön börjar ofta redan före
Lindötunneln. Det kan ta
en halvtimme att komma
förbi Brommaplan, både
på morgonen och kvällen,
om man prickar värsta rusningen. Restiden har blivit
längre och längre, både för
bilar och bussar. Vi är förbi
smärtgränsen.
Nu är det beslutat:
Ekerövägen ska bli fyrﬁlig och tanken är att
Förbifarten, när den är
färdig om nio år, ska göra
att vi slipper proppen vid

Brommaplan och kan åka
runt innan vi tar av mot
centrum eller en annan
förort. För det är ganska
få som verkligen ska förbi
Stockholm, det blir tydligt
när man läser traﬁkutredningarna noggrant, bara
ungefär 200 fordon om
dygnet. Förbifarten blir
mest en bit ringled.
Men är vårt problem löst
med den fjärde ﬁlen och
Förbifarten när den står
färdig 2020?
Vänta lite med att svara.
Vi ser oss om i världen en
kort stund. Många storstäder har dragits med samma
dilemma. När staden växer

ska alltﬂer i rusningstid ta
sig till de centrala delarna
för att jobba. Det är ofrånkomligt och likadant överallt i västvärlden.
Vi kollar städer som valt
lösningen ﬂer och bredare
vägar. Flyter traﬁken där,
har de lyckats bygga bort
köerna? Nej, tyvärr. Det
som istället hände var att
bilarna blev ﬂer och att
ﬂaskhalsarna bytte plats.
De som kunde tog bilen
därför att turtätheten i kollektivtraﬁken var för dålig
och resan tog för lång tid.
Resultatet blev mer kö.
Flera amerikanska städer
som byggt många och stora

net ligger där och väntar.
På sikt gäller det att
minska restiderna. Vi vill se
nya tvärförbindelser med
automatbanor och spårbilar,
tätare turer och prioriterade
körfält för kollektivtraﬁken,
mer plats på infartsparkeringarna och ﬂer och säkrare
cykelvägar.
– Lena Holst
Stig Marklund
Monika Bubholz
Krister Skånberg
Lorentz Tovatt
Katarina Bergwall
Mp Mälaröarnas
representanter i Ekerö
kommunfullmäktige

Snickare sökes!
Erfarna (ca 35-55 år) snickare sökes för
omgående anställning till marknadsmässig
lön, förmånliga anställningsvillkor och
förmåner.
Vi erbjuder våra kunder:
 Reparation-, om- och tillbyggnad
 Försäkringsreparationer
 Lokalanpassningar
 Nybyggnation
Tel: 08-560 310 35
Mobil: 070-935 63 60
Tunnlandsvägen 3
Box 56, 178 21 Ekerö
www.ekerobygg.se

öppnar inom kort
i Troxhammar Butiksby på Färingsö.
Vi söker frisörer, hudterapeut,
medicinsk fotvårdspecialist,
nagelteknolog,
massörer och tatuerare.

Föräldrakooperativet
Ekens förskola i Färentuna söker en

FÖRSKOLLÄRARE
till höstterminen 2011

Maila din CV till
lisabergman@telia.com
eller ring 0709-55 04 45

Mer info och annons på
www.eken.se
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Carpelan det brådskar!
Hej Peter!
När jag lärde känna dig,
blev första intrycket mycket
positivt. Åren har gått och
våra sammanträffanden har
stärkt min tro på dig. Stärkt
i så motto att du som Ekerö
kommuns ledare visat
vägen in i framtiden för vår
kommun. En kommun att
värna om.
Dock har min tro på dig
blivit något naggad det
senaste året. För att jag
återigen ska känna mig
trygg behöver jag få svar på
följande:
Stenhamras nya centrum,
vi satt i samma grupp under
Centrumdagarna, som med
arkitekters hjälp visade ett
centrum, värt namnet. När
kan du inviga nya centret ?
Äldreboendet på Söderströmska tomten, den utlovade inﬂyttningen ﬂyttas

fram varje år? Varför?
Ny vårdcentral i Stenhamra? När sker inﬂyttningen?
Badhuset, oavsett platsen
för badet, låt oss veta när vi
kan ta första doppet!
Ungdomsbostäder, äldrebostäder ett måste för att
Ekerö kommun i framtiden
ska vara den ort, som människor söker sig till. När sker
byggnationen?
Ekerö kommun tar över
vägföreningarna, när sker
starten ?
Bäste Peter, låt mig och
övriga ekeröbor få dina svar.
Det brådskar!

Jag vill ha badhudet nu!

Höj lärarlönerna!

Vi har väntat i 40 år. Ska jag hinna gå i graven innan dess?

Lärarförbundet visar i en ny
rapport att så många som 4 av
10 lärare under de senaste 12
månaderna allvarligt övervägt
att lämna läraryrket och att det
största skälet är lönen. I vår
kommun ﬁck Lärarförbundet
2,17 procents löneökning
förra året. Det är marginellt
mer än avtalets lägstanivå på
2 procent. Och så ser det ut på
många håll runt om i landet.
De allra ﬂesta politiker
anser att skolan är viktig för
kommunens framtid. Det är
dags att få upp ögonen för att
vägen till utveckling av skolan
är att satsa på lärarna.
På alliansmedlemmen
Folkpartiets valafﬁsch stod
det för inte så länge sedan
”Bra lärare ska ha bra betalt”.
Vi håller med helt och fullt!
Vad säger du, Peter
Carpelan? Det är dags nu att
prioritera lärarnas löner i den
kommande budgeten! När
blir det läge att gå från ord till
handling?
12 000 skäl att inte bli lärare
eller höj lönerna – behåll duktiga lärare! Unga människor
ska inte välja bort läraryrket av
ekonomiska skäl. I dag ﬁnns
det uppåt 12 000 skäl i månaden. Så mycket skiljer det
nämligen på att välja en yrkesbana som systemvetare eller
civilingenjör i stället för att
bli lärare. På ett helt yrkesliv
handlar det om ﬂera miljoner
kronor.
Det här är inte klokt och

– Kicki

Cyklisterna på bilden har inget samband med innehållet i insändaren. Cykelbana saknas här.
Foto: Ove Westerberg

Traﬁkfarliga cyklister!

– Hälsar och tackar
på förhand i all vänlighet
Anders Larsson
i Stenhamra

Förbud mot hundskit
Nu när våren kommer smälter snö och all hundskit
kommer fram. 50 procent
av alla hundägare struntar
i bajset medan resten tar
upp. Borde det inte ﬁnnas
en lag på det? Nästan alla
Ekerös gångvägar är fyllda
med hundskit. Det börjar bli svårt att
undvika bajset.

Nu börjar tiden då de trikåklädda motionscyklisterna
kommer ut på de starkt traﬁkerade vägarna med sina tävlingscyklar och riskerar både sina och andras liv. Det jag
reagerar på är att de inte använder cykelbanorna där sådana
ﬁnns. På många ställen är de asfalterade cykelbanorna i bättre
skick än den stora körbanan! Ändå kör man ute bland bilar
och bussar, ibland två eller ﬂer i bredd. Jag skulle vilja ha en
förklaring till varför dessa cyklister inte använder de ﬁna och
påkostade cykelbanorna. Jag har frågat förut, men inte fått
något svar.
– Cykelbaneanvändare, Kungsberga

Jag vill veta mera...
En dag besökte jag Troxhammars loppis. Jag köpte ett förkläde i bonderomantiskt stil, i rutigt blå-vitt. När jag kommer
hem upptäckte jag ett brev, fastnålat på förklädet , som hade
en intressant historia. Det är vävt 1938 skrev du som vävt
förklädet. Jag vill veta mera. Blev så nyﬁken! Redaktionen har
mitt telefonnummer.

– Johan 10 år

– Nyﬁken

| tyck!

inget annat än strukturell
lönediskriminering. En lång
högskoleutbildning måste
löna sig även inom kvinnodominerade yrken. Vägen till
att behålla alla duktiga lärare
samt att locka unga att välja
läraryrket är att höja lönerna.
Det är dags att börja nu!
Belöna lärares goda arbetsinsatser! Läraryrket är ett
kvinnodominerat yrke. Det
råder ingen tvekan om att det
är just därför som lärarna är
lågt avlönade jämfört med
andra högutbildade yrken
och jämfört med mansdominerade gymnasieutbildade
yrken.
Det behövs arbetsgivare
som ser problemet och satsar
på lärarna. Att belöna goda
arbetsinsatser är en väg till
utveckling av skolan och
bättre resultat för eleverna.
Var är regeringens satsning
på lärarlöner? Regeringen har
lovat ett stimulansbidrag till
kommuner som höjer lärarnas löner. Det är både spännande och nydanande. Nu är
det dags att gå från löfte till
verklighet. Lärarförbundet vill
se snabba besked om utlovat
stimulansbidrag. Det är en
välkommen satsning!
–Styrelsen för Lärarförbundets avdelning
på Ekerö genom
Ing-Marie Karlsson,
ordförande

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.

Öppettider från 1 april

Återvinningscentralen är stängd

Måndag
Tisdag-torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

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

stängt
14.00-20.00
13.00-18.00
09.00-15.00
10.00-15.00

Alla helgons dag
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsafton

Om du har frågor
Kundtjänst för VA och Renhållning

Telefon till Ragn-Sells på Skå återvinningscentral

Telefon:
Telefontid:
E-post:
Hemsida:

08-795 47 20

08-560 394 00
måndag–fredag kl. 9:00–12:00
kundtjanst@ekero.se
www.ekero.se/avfall
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Framgångsrik säsong för MASK
ALPINT | Mälaröarnas
alpina skidklubbs vinter har
varit både framgångsrik för
klubbens åkare och innehållit många spännande tävlingar i Ekebyhovsbacken.
– Vi har bland annat haft en
Super-G-tävling för 8 till
9-åringar i vår nya nedfart,
vilket var otroligt uppskattat
av både deltagare och åskådare. Det är väldigt ovanligt
med farttävlingar i Stockholmsbackarna,
berättar
Mia Falk, tävlingsansvarig i
MASK.
Under säsongen har backen

Foto: Jimmy Östholm

Timothy Eriksson Elmroth från Mask kom femma i Super G-tävlingen.

blivit FIS-godkänd av internationella skidsportsförbundet för tävlingar i slalom och
storslalom. I samband med
det ordnades cupen Stockholm Capital Race, där en
av deltävlingarna ägde rum i
Ekebyhovsbacken.
– Helena Rapaport från
MASK vann både deltävlingen i Ekebyhovsbacken och
den i Flottsbro och hon kom
tvåa i hela cupen, fortsätter
Mia Falk.
Helena Rapaport har haft
många övriga framgångar
i tävlingar runt om i landet
under säsongen. Det har även

klubbkamraterna
Emma
Beckman och Sebastian Arledal som båda placerade sig
som nummer två i ﬁnalen av
ungdoms-SM region 4 i sina
respektive kategorier.
– Efter några snöfattiga
vintrar har nu klubbens ungdomar hämtat sig bra och
vi ligger väl framme med
många av våra tävlande. Vi
är även stolta över att många
av våra åkare har antagits av
skidgymnasium runt om i
landet, säger Mia Falk.

LO BÄCKLINDER

Ekerö IKs A-lag inför fotbollsäsongen

Skå IKs A-lag inför fotbollsäsongen

LÄGET I LAGET

LÄGET I LAGET

FOTBOLL | Hur är formen
i A-laget, Novy Karlsson
Ekerö IK:s huvudtränare?
– Oerhört svårt att säga i och
med att vi endast har haft
sex bollpass utomhus än så
länge.
Anledningen till detta är att
kommunen inte har någon
snöröjning på konstgräset
på Träkvistavallen.
– Tyvärr blir spelet lidande och vi har inte kunnat
genomföra de planerade träningarna som vi önskat. Vi
och ﬂera andra, hade önskat att det hade funnits en

strategi för hur snöröjning
skulle genomföras nu när
man har investerat så mycket pengar i konstgräsplaner
i kommunen. Som grupp
betraktat så är vi starkare än
förra året. Om det i sin tur
räcker hela vägen återstår att
se.
Har ni några nykomlingar
i laget denna säsong?
– Nykomlingar är Jesper
Måwe, Råsunda IS, Andreas
Nordin, Sollentuna United,
Alexander Moberg, Spånga
IS, Johan Gustavsson, Karlberg och Richard Linden,
målvaktstränare DIF.

Har träningen utvecklats
på något vis?
– Ekerö kommun växer och
ett bevis på detta är att vi nu
har möjlighet att, på ett professionellt sätt, ha instruktörsledda konditionspass på
Puls och Träning. Detta var
otänkbart under tidigare år.
Vi har även haft möjligheten att utnyttja Falk Event,
där A-laget har haft en så
kallad Bootcamp med bland
annat isvaksbad, vildsvinsjakt, paintball med mera.
Otroligt roligt att kunna
utnyttja lokala företag för
olika aktiviteter.

EL

FOTBOLL | Hur är formen
i A-laget, Lotta Gerlach,
administrativt ansvarig
för Skå IKs A-lag?
– Säsongen har hittills varit
präglad av tafﬂiga träningsförhållanden och inställda
träningsmatcher på grund av
snön och lite organisationsstrul vid sidan av planen. Det
har dock varit stenhård fys
och löpning, kryddat med
inomhusspel vilket gör att
vi ser med stor tillförsikt på
säsongen. Vi ska heller inte
glömma att vi tagit två titlar
inomhus. Efter att ha fallit

i ﬁnal ett antal gånger de senaste åren stod vi äntligen
högst på pallen i Träbollen.
Detta följdes upp med vinst
i Hallcupen, en sjumannaturnering inomhus i Bro.
Skademässigt har det varit
mindre skavanker och mycket förkylningar men det får vi
säga hör till en ökad träningsmängd. Seriestarten ska inte
vara någon fara för någon just
nu.
Har ni några nykomlingar i
laget denna säsong?
– Vi tappar våra två tränare
Björn Dahlman och Håkan
Danielsson som har lyft vårt
offensiva spel mycket. Vi

DET HÄNDER TILL DEN 24 APRIL
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HANDBOLL

INNEBANDY

Herrar div 4 ö

Damer div 4 B
21
17
16
14
13
13
9
6
6
5

1
1
0
0
1
0
1
1
1
2

0
3
6
8
8
9
12
15
15
14

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

4 APRIL

HANDBOLL
Skå IK 22
Årsta 21
Bajen 22
Spifen 22
HUFF 22
Sports 22
Tellus 22
Älta 22
Ösmo 22
Tyresö 21

EL

710 - 382
578 - 362
479 - 428
567 - 519
561 - 452
459 - 424
399 - 476
395 - 454
330 - 553
346 - 434

43 328
35 216
32 51
28 48
27 109
26 35
19 -77
13 -59
13 -223
12 -88

Sparta 18
Harring 17
Söderm 17
Sorun 17
V/ AIK 17
Lidingö 17
Skå IK 17
Sannad 17
Stubbh 17
Westis 18

15
10
10
9
7
8
7
6
5
3

0
2
1
2
2
0
0
1
2
2

3
5
6
6
8
9
10
10
10
13

643 - 472 30 171
475 - 438 22
37
433 - 405 21
28
502 - 453 20 49
458 - 452 16
6
408 - 412 16
-4
390 - 435 14 -45
428 - 427 13
1
405 - 508 12 -103
427 - 567
8 -140

Järfälla
AIK
Kungsäng
Bollstanäs
Vallentuna
KTH IF
Töjnan
Västerorts
Ekerö IK

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
12
12
9
8
5
4
3
0

INNEBANDY

INNEBANDY

Damer div 3 norra

Herrar div 5B

Herrar div 4 västra
2
1
1
2
1
1
1
1
0

0
3
3
5
7
10
11
12
16

86-29
103-38
92-35
65-42
77-60
45-86
46-92
48-90
23-113

44
37
37
29
25
16
13
10
0

Örby
16 12
Skå IK
16 11
Vällingby 16 11
Sthlm
16 10
Äng/Sätra 16 6
Orm/Skäl 16
4
Mid.krans 16
4
Sälklubb 16
4
StockhW 16
1
Kallhäll IBK/Utgått

3
3
3
3
1
2
1
1
1

1
2
2
3
9
10
11
11
14

HYR GRÄVMASKIN!
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
13
13
11
10
9
6
5
3
0

2
3
1
1
0
2
2
0
1
0

2
2
4
6
8
7
10
13
14
18

172-80
121-64
155-85
109-103
118-81
121-107
93-117
94-113
85-152
63-229

44
42
40
34
30
29
20
15
10
0

Pris ex. 1,5-ton helg från 3920:- inkl. moms.

Ring om du har några frågor

(Ev. transport & bränsle tillkommer.)
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!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
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AC - service

Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
08-560 247 80 www.mgrental.se
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Med ROT-avdraget kan det bli
upp till 50 % billigare för kund!

Gustavalunds Bygg
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Bygg- & hantverkshjälp!

Tel 073-909 10 47
Gustavalundbygg.hemsida24.se
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Ulvsunda
Marieb
Ekerö IK
Mälarö
Hässelby
Lokomo
Sundby
Ängby
EricKista
Econo
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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39
36
36
33
19
14
13
13
4

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER

IK

133-67
127-75
106-66
90-58
80-87
98-127
66-89
78-133
52-128

D

LÄGET!


har istället fått in en oerhört
engagerad tränare i Joakim
Bengtsson som vi hoppas
kan utveckla vårt spel ytterligare. Vidare har även våra
fantastiska lagledare Gunnel Backström och Lisbeth
Sohrabi meddelat att livet utanför fotbollen blivit lidande
och de vill prioritera sina familjer nu.
– Nya spelare är Christoffer Hiding, FC Kasam, Erik
Ahlgren, Victor Pansera, Robin Blomberg och Christoffer
Åsberg vars pappa Peter och
mamma Anki har dominerat
i Skåtröjan tidigare.

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)
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  SÄLJES

dernt och fullt utrustat 5 km
från Ekerö centrum, perfekt
för er som vill prova på att
bo på landet eller har behov
av ett tillfälligt boende en
kortare tid. Ring Magnus för
mer info på 0705-80 88 15.





Stort, något slitet skrivbord,
90x200 cm, 6 lådor, 500:-.
Två stabila sängar, 90x200
cm, 250:-/styck. Telefon:
560 510 45. (Ekerö).
Skinnjacka herr st L, 300:-.
Skinnkappa dam st L, 300:-.
Båda 500:-. 0739-75 69 56.

  ÖNSKAS HYRA




Två systrar +55 från Stockholm vill hyra ett torp under
sommaren på Adelsö eller
Munsö. Tel. 88 57 33.

Skinnjacka herr st 48, Halvarssons MC 300:-. 070850 85 64.

Ordentlig kvinna med treårig
dotter önskar hyra mindre
bostad 2 veckor skiftet maj,
juni. Gärna Gällstaö eller
dess närhet då våra bekanta
bor där. 073-992 47 87.

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.

  KÖPES




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

  UTHYRES




Mindre sjönära villa på 100
kvm uthyres veckovis/månadsvis el upp till ett år. Mo-

Young American couple
searching for small house in
Ekerö. 1-2 bedrooms would
be perfect. Very handy, willing
to ﬁx it up if needed! Please
call Emma 0727-26 19 99.
Minst 3 rok önskas hyra i
Ekerö tätort av norrländsk,
ensamst mamma m 2 barn.
Minst 1 år. Max 10 000 kr/m.
Jag har god ekonomi, fast
anst som chef på en kundservice. Lgh el hus, spelar
ingen roll. gebba74@yahoo.
com eller nina.gebing@
covidien.com
Ensamstående mamma
med barn varannan vecka,

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

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE

söker bostad att hyra
minst 2 rum och kök, gärna
3. Har fast jobb, är skötsam,
rökfri, har 2 snälla innekatter. Svara gärna på mejl:
sumalo@live.se
Jag är en 30-årig skötsam,
ensamstående pappa med
fast anställning som vill hyra
en lägenhet/ett hus i centrala Stenhamra på Färingsö
så snart som möjligt. Mobil:
0735-64 94 88.

  SÖKES




Hemlösa katter längtar efter
ett eget hem. Har du/ni ett
stort hjärta för katter? Katterna är kastrerade, vaccinerade och ID-märkta. För mer
info ring : 0720-19 41 30.

  UPPHITTAT




Vackert dekorerad käpp,
glömd i Ekerö taxibil. Återfås mot beskrivning.
Tel. 560 340 00.

  ÖVRIGT




Läxhjälp erbjudes låg - mellanstadiet alla ämnen, högstadiet - vuxenutbild SV, SV2
& ENG. Erf. av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, IVIK
(nyanlända ungdomar) och
SFI-utbildning. Ring Cecilia
0704- 91 28 58.

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

MITSUBISHI OUTLANDER
EDITION 30 PRIS 289.900 kr

SVERIGES LÄNGSTA BILGARANTI
3EDANRSSKIFTETG LLERRSGARANTIMAXMIL 
PALLANYA-ITSUBISHIPERSONBILARSOMS LJSI3VERIGE
3J LVKLARTFORTS TTERGARANTINATTG LLA VENOMDU MOT
FRMODAN SKULLEVILJAS LJABILENFRE

-lPWODQGVJDWDQ9lOOLQJE\ZZZPLWVXELVKLVWRFNKROPVH

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

ALLT DETTA INGÅR!
• Metallic
• Climatronic
• Parkeringsensor bak
• 15” Alufälgar
• Farthållare
• Mittarmstöd

• Radio Swing
• 8 högtalare
• Maxi Dot info system
• El-hissar bak
• Höj & sänkbar pass.stol
• Tygmattor

KOMBI
TILLÄGG

3.900:-

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

KÖP TILL

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”

FÖR 5.900:Ord. pris 15.000:-

SPARA

SPARA

ŠkodaSuperb Combi Elegance fr. 250.200:-

9.100:-

ŠkodaOctavia Ambiente fr. 161.500:-

Škoda Stockholm
www.skodastockholm.se

10.400:-

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

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

SPARA

10.800:-

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

SÖDERTÄLJE:
FORSKARGATAN 15.
TEL: 08-553 779 25.
VARD 9–18, LÖR 11–15
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• Ethel Irene Gillberg, Ekerö, avled den 11
mars i en ålder av 91 år.
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

• Ingrid Elsy Almlöf, Ekerö, avled den 8 mars
i en ålder av 83 år.
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= Personlig hantverkare =

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

Grattis
Sebastian
Fredén på
11-årsdagen
den 5/4 från
mormor,
morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

Grattis, grattis Liam på
5-årsdagen
den 9 april
från farmor
och farfar.

Vår solstråle
Cornelia
Graf fyller 4
år den
17 april.
Grattiskramar
från mormor och
morfar.

Grattis
Johan
Arnalid på
12-årsdagen
den 11 april.
Kramar
mamma,
pappa och
Soﬁa.

Älskade
Nova föddes
23 mars
2011. Martin
Stjernberg,
Linnea Ward
och storasystrarna
Nathalie och
Thea.

• Familjeannonsera GRATIS! Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild.
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• För bröllops- och dödsannonser, begär prislista.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

• Åke Viking Sikström, Ekerö, avled den 14
mars i en ålder av 86 år.
• May Lindblom, Färingsö, avled den 15
mars i en ålder av 94 år.
• Karin Marianne Siemerling, Ekerö, avled
den 19 mars i en ålder av 91 år.
• Barbro Karin Hellqvist, Ekerö, avled den 20
mars i en ålder av 74 år.
• Minny Maria Pettersson, Ekerö, avled den
24 mars i en ålder av 79 år.
• Siri Viktoria Olsson, Munsö, avled den 25
mars i en åldre av 90 år.

Mälarökyrkan

Vi passar
barnen!

Söndag 17/4
Palmsöndagen:
11.00 Gudstjänst

Predikan: Samuel Klintefelt
Musik: Awake
.RQWDNWDRVVSnERKDPPDUVWHQ#YHWHUDQNUDIWVH
HOOHUWHO

Torsdag 21/4
19.00 Skärtorsdagsmässa

JPS Allservice

Fredag 22/4

EKERÖ

Söndag 24/4

11.00 Långfredagsgudstjänst

073-903 76 20

11.00 Påskdagsgudstjänst

Högtryckstvätt
Rengöring
av tak och altaner m.m.
Transport till återvinning m.m.
Starthjälp/personbilar
Ekerö närort. Ring för prisförslag

Allt inom städ
och vaktmästeri
www.ekerostad.com
070-159 41 14

Predikan: Samuel Klintefelt
Musik: Mälarökyrkans kör

Mälarötorg 12, Ekerö
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Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdag den 26 april kl. 18.00.
Sammanträdet inleds med ärendet om
årsredovisning.

malaro.com

Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+andOinJarna ¿nns Sn ZZZ.eNero.seNI samt i
NommXnhXsets reFeStion.

nyheter

MÄLARÖARNAS

Virus i
datorn?
Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Annonser

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

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

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Tidningen ansvarar ej för icke be-

Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308
TRYCK V-TAB, Södertälje 2011

ställt material samt för fel i annonser mer än till annonspriset.

Utgivning
2011

Jan 24
Feb 7, 21
Mar 7, 21
Apr 11, 25
Maj 9, 23
Juni 6, 20
Aug 22
Sep 5, 19
Okt 3, 17, 31
Nov 21
Dec 5, 12

Vår kära Mamma

Ingrid Elsie
Almlöf

Karin
Siemerling

* 10 oktober 1927

f. Herrlin

† 8 mars 2011

* 10 december 1919
19 mars 2011

STURE
PONTUS och TEO
TOVE och ANDERS
Barnbarn
Begravningen
har ägt rum.
Tänk gärna på Läkare
utan gränser
tel 08-556 098 10.

GÖRAN och SVANTE
Michael och Johan
med familjer
Övrig släkt och vänner
I minner Du lever
'X¿QQVDOOWLGNYDU
,PLQQHWYLVHU'LJ
SUHFLVVRP'XYDU
_______________________
Begravningen äger rum
torsdagen den 21 april
kl 14.00 i Ekerö kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Osa till
Beckman Begravningsbyrå
tel 08-644 98 70 senast
14 april.
Tänk på Cancerfonden
tel 020-59 59 59 eller
pg 90 1986-0

MN finns
på nätet
redan på
torsdagar

Varm tack till personalen
på Ekgården i Ekerö.

Svartsjö Slotts
Antikt

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

Kom in i slottet till vår
trevliga antikaffär
Gammaldags godis
i lanthandeln
Köper antikt & kuriosa
Special: marint & antika vapen

alfa

Ny adress
EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ
Sandviksv. 4, 08 - 560 310 65
Ring för tidsbokning

Lör-sön 11-15, ons-tors 16-19
Johannes 070-768 36 19

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

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

Redaktion

ADRESS

Färgutskrifter

Vår kära

- etab. 1818 -

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

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

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

HEMSIDA www.malaro.com/mn
Johan Kull

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

O Personskador
O Asylrätt
O Allmän praktik
O

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet
Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILVÅRD


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILSERVICE


Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Ekerö Färglager

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

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

08-560 304 54
070-555 15 08
info@nyplat.se
www.nyplat.se

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

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

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

RÖRARBETEN


Vinnare av sommarsalongen 2010!
Sten- & plattsättning
Markplanering tomter
O Husgrunder
O Grundisolering/
dränering och avlopp
O Gräv- & schaktarbeten
O

Nu på Ekerö!

«

ZZZEUDQGVN\GGVEXWLNHQVH
ZHEEXWLN
BRUNNSBORRNING


Roger Sjögren 070-717 79 49
08-560 354 08
Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

b er ga
Å-

l

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

ONTORS TENSILIER

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

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

www.aseanna.se

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Leif Rickegård

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

KONTORS
UTE

NSILIER

Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.
Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis
0705-94 23 19

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

LACKERING


Snabb reparation
av mindre
lackskador
på bilar!
Tel. 560 244 38
www.micklack.se

VÄRMEPUMPAR

560 301 00

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

TRÄD- & TOMTARBETEN


KYL&KLIMAT
Service AB

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

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

VÄRMEPUMPAR

KONTORSMATERIAL M.M


A
SEANNA
K
U
Binärdata AB

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

kake
&
v
l
go

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

070-747 20 03 070-799 64 21

www.howqvistanderson.se

STÄDNING


GOLV & KLINKER


För hem och offentlig miljö

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

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ
RB

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

%UDQGVN\GGVEXWLNHQ

Din verkstad
nära Dig

O

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

O

ENTREPRENAD


Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

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



Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

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

Trygghet & Kvalitet

DATA


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

CGS
Trädfällning

L O K A L E R



4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Auktoriserad
serviceverkstad för

Träkvista Torg

FÖNSTER


www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L E D I G A

Grundat 1921

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

33

PLÅTSLAGERI


Allt inom bilvård

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

560 47 111

| service för dig!

LOKALER


FÄRG TAPET
GOLV

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

BEGRAVNINGSBYRÅER


av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

FÄRGHANDEL


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

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

UBorttagning

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

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

070 - 683 80 74
www.fsons.se

Ekerö Centrum
ARKITEKT


F’SONS

R

CHRISTER WERSÄLL AB

FASTIGHETSSERVICE


LO

ADVOKATBYRÅN

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



Service och installation av
PROFESSIONELL

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

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

Tel: 08-560 252 00

3*

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&&6EG>A'%&&

AE Einarsson Byggnads AB

Skottlossning, vandalisering
och återkommande bedragare

UTillbyggnad
UOmbyggnad
UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

För offert:

36 61 45

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !
Från 24.500:- Till 149.500:TESTADE-GARANTI-AVBET
Vard 10-18, lörd 11-15

Ring så spikar vi!

08-687 11 70, 687 11 90

www.aeeb.se

Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

RANSC

R

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Ekerö närpolis har dessutom genomfört
ett antal traﬁkkontroller under perioden. Både för att kontrollera hastigheter
och bussﬁlskörningar samt göra alkoholmätningar.
14 MARS | Ett larm inkommer om att
skottlossning hörs i Stenhamra, men
polisen ﬁnner inget misstänkt när de anländer till platsen.
 ;jj hZ`kh Xb_h fahj l_Z Drottningholmsbron.
 Feb_i[d kj\h [d jhWÓaaedjhebb _ ceh]edhkid_d][dl_ZKarusellplan, Drottningholm.
;df[hied_SkåWdcb[hWjjXh[lbZWd
Xb_l_jifhd]Z$
 7hh_lW Wdcb[h Wjj [d Wl Z[hWi XkiiWh
utsatts för skadegörelse på Ekerö. Någon har klottrat samt skurit sönder både
säte och ryggstöd.
15 MARS | En rattfyllerist blir omhändertagen i Ekerö centrum.
 L_Z [d jhWÓaaedjhebb l_Z Träkvistaskolan Xb_h i`k X_bWh hWffehj[hWZ[ \h
^Wij_]^[jil[hjhZ[bi[h$
;d^kdZifh_d][hXehj_Svartsjö, men
återﬁnns senare.
FMunsöXb_h[jjhZ`khfahj$

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv
IK

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

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

16 MARS | En person blir rapporterad för traﬁkbrott på Ekerövägen l_Z
Drottningholm.

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

17 MARS | En polisanmälan inkommer
ecWjjjh[Xkiiakh[h^WhlWdZWb_i[hWjif
Ekerö.
 L_Z Drottningholm sker ett försök
till stöld genom inbrott i en bil, men gärd_d]icdd[dXb_hWlXhkjdWeY^\hil_dner snabbt från platsen.

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


18 MARS | F Adelsö sker en traﬁkeboYaWdh[dXkiiahWll][deY^hWaj
_d_[jjjhZ$Jlf[hied[h\hij_bbi`kahus.
;a[hdhfeb_i][dec\h[djhWÓaaedtroll på Adelsö.
 ;d f[hied Wdcb[h i_] ^W Xb_l_j Wl
med sin plånbok i ett parkeringsgarage i
Ekerö centrum.

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

19 MARS | Feb_i[d Xb_h aWbbWZ j_bb [d
alWhj[hibeaWb dhW Ekerö centrum
där en ungdomsfest pågår. Några fest-

Nyhetserbjudande

BE-behörighet
20 % rabatt
Nu kan vi äntligen erbjuda utbildning för
BE-behörighet (personbil med tungt släp) och
ﬁrar detta genom att ha 20 % rabatt på stora
BE-paketet. Ordinarie pris 7450 kr, just nu
endast 5900 kr vilket inkluderar både teori,
praktik och uppkörning. Lilla BE-paketet har
10 % rabatt (just nu 4800 kr). Vidare
information på facebook och hemsidan
www.ekerotraﬁkskola.se. Erbjudandet gäller
endast de 25 första eleverna – först till kvarn!

(ordinarie pris 860 kronor)

Z[bjW]Wh[ ^Wh ia`kj_j hWa[j[h iWcj ibWgit sönder glas och får därför en tillsägelse.
 ;a[h dhfeb_i ]h X[ia f \h_tidsgårdarna både i Stenhamra och
Ekerö.
 ;d X_b\hWh[ iec ijeffWi _ Lindö
tunnel hWffehj[hWi \h ]hel ebelb_]
körning.
?Väsby blir en registreringsskylt stulen från en parkerad bil.
20 MARS | En bilist blir rapporterad
\h ^Wij_]^[jil[hjhZ[bi[ f Ekerövägen.
L_Z[d\[ij_Stenhamra blir en person
bestulen på sin mobiltelefon.
21 MARS | En anmälan inkommer till
polisen om att ett företag på Ekerö
har utsatts för inbrottsförsök genom
att någon försökt bryt upp ytterdörrarna.
 KdZ[h [d ]ocdWij_ab[aj_ed l_Z [d
skola på Ekerö Xb_h [d [b[l X[ijkb[d f
i_jj Xkiiaehj kh `WYaWd iec Óddi alWh _
omklädningsrummet.
L[hajo]eY^Wbb[^WdZW]eZiXb_hijkbdW
ur en lastbil på Ekerö.
22 MARS | ;jj hZ`kh Xb_h fahj f
Stenhamravägen i Skå.
;dXjcejehWdcbiijkb[d\hdHelgö.
23 MARS | En soteld utbryter på
Munsö. Både polis och brandkår kommer till platsen.
 ;d WdcbWh[ h_d][h _d j_bb feb_i[d ec
Wjj[diaWZWZc_da[bb[h_bb[h^Whi[jjil_Z
Lindö tunnel.
<hdEkerö inkommer en anmälan om
att en person utsatts för försök till beZh][h_ ][dec [jj Xh[l iec kffcWdWj
till att lämna ut kontonummer för att
akddWjWZ[bWl[jjijehjWhl\hd[dWllägsen släkting.
;jjhZ`khXb_hfahj_Stenhamra.

25 MARS | Ytterligare en anmälan om
försök till bedrägeri inkommer till polisen. Ännu en gång har en person på
Ekerö \jj [jj Xh[l c[Z kffcWd_d]
om att lämna ut sitt kontonummer
\h Wjj akddW \ Z[b Wl [jj Whl \hd [d
okänd släkting.
 ;d Zhe]hWjj\obb[h_ij Xb_h ec^dZ[hjWgen i Närlunda$ F[hied[d c_iijdai
l[d\hdWhaej_aWXhejj$
?EkeröY[djhkcXb_h[djWn_Y^Wk\\hWl
med sin taxilegitimation.
26 MARS | ;dXkii^bbifbWjiXb_hlWdZWb_i[hWZl_ZTräkvista skola.
 L_ Ekerö kyrkväg sker en kollision
mellan en motorcykel och en buss med
f[hiediaWZehiec\b`Z$
?Ekebyhov sker ett inbrott i en parkerad bil.
27 MARS | ;jj X_b_dXhejj ia[h l_Z
Drottningholm$EabWhjlWZiecXb_h
stulet.
 7i\Wbjib]]Wh[ iec c_iijdai W][hW
ohederligt försöker få uppdrag i Sånga
Säby.
;jjhZ`khXb_hfahj_Hilleshög och
ifh_d][h iaWZWj j_bb iae]i$ L_bjlhZWh[
kallas till platsen.
 ;d ijkb[d X_b fjh\\Wi l_Z Fårhagsplan i Stenhamra.
<ohWZYaXb_hijkbdW_Skå.
30 MARS | L_Z[djhWÓaaedjhebb_StenhamrahWffehj[hWi\ohW^Wij_]^[jil[hträdelser.
3 APRIL | Ett bostadsinbrott upptäcks i
Träkvista när husägaren kommer hem
\hd `eXX[j$ 8bWdZ WddWj Xb_h l[hajo]
stulna.
 ;d X_bXhWdZ kjXhoj[h f Nockebybron$ Dh XhWdZ\hilWh[j WdbdZ[h
^bb[h jl WdZhW X_b_ij[h f eY^ \hiker släcka med en handbrandssläckare.
8hWdZcdd[d l[hjWh ibYad_d]iWhX[tet.

FLER HJÄRTSTARTARE

Efter Mälaröarnas nyheters artikel om hjärtstartare som installerats under
Civilförsvarets försorg, har fler aktörer som på eget initiativ installerat hjärtstartarutrustningen hört av sig. Hjärtstartare finns på Drottningholms slottsteater; Cardius AB, Bryggavägen 127, Mälarö GK, Skytteholm, Svegro AB,
Torslundavägen 20, Växthuset; Sånga-Säby kurs och konferens; ”Rädda liv
konsulterna”; Linvägen 29 och Individuella gymnasiet; Fredrikstrandsvägen
2A.
Övriga platser i kommunen där hjärtstartare finns är Ica Tappström,
Konsum i Stenhamra, brandstationen, kommunhuset, Ekebyhovs slott och
Träkvistavallen. Nästa plats på tur för att få en utrustning är Allhallen i Skå.
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Törnströms Tak & Fasad
Norrlandssnickare med ﬂera års erfarenhet

F-skatt innehas

För referenser, gå in på: XXXUPSOTUSPNTTF

www.pcakuten.se

Utnyttja rotavdraget och få
tillbaka upp till 100 000 kronor!

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

SMS:A 32235 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 160 kvm

 Lantlig idyll  Uppförd 2002  Altan om 60 kvm med sydvästläge  Isolerat garage  Lugn återvändsgata

SMS:A 72241 TILL 71122

Vi söker reklamutdelare på
Ekerö. Ring för mer
information -  .
Gärna tillgång till bil.

SMS:A 29031 TILL 71122

PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 1 008 kvm (friköpt). Stenstigen 13 B.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

Reklamutdelare
sökes

EKERÖ ÄLVNÄS 5 rok, 132 kvm + 9 kvm

 Lugnt soligt läge mot allmänning  Isolerat dubbelgarage

 Byggt 2011  Högt fritt söderläge  Stora soliga altaner

PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 663 m² (friköpt). Landsvägen 7.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

SMS:A 30903 TILL 71122

EKERÖ NÄRLUNDA 5-7 rok, 178 kvm

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, 136 kvm + 62 kvm

 Högt soligt läge centralt i Närlunda  Ljus öppen planlösning
PRIS 4 625 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 227 m² (friköpt). Harvägen 3a.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING. WWW.SVENSKFAST.SE
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SMS:A 30614 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA 3 rok, 100 kvm

 Enplansvilla uppförd 2006  Öppen planlösning och tak till nock  Sol hela dagen  Vacker vy

Kuckeliku!
Flytta nu!
Många bostadsaffärer görs
efter högtider såsom påsk.
Välkommen att kontakta oss
för en borådgivning.

SMS:A 32097 TILL 71122

SMS:A 32385 TILL 71122

PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 2 174 kvm (friköpt). Ilända Gårds Väg 6.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ GRÄSÅKER 120 kvm + 60 kvm

EKERÖ BJÖRKUDDEN 2 rok, 64,8 kvm

 Populärt boende i 3 plan  Omtyckt barnvänligt område

 Gavelläge  Badrum -09 m kakel/klinker  Förening m god ekonomi

PRIS 2 650 000 kr/bud. TOMT 179 kvm. Gräsåkersvägen 21d.Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 1 675 000 kr/bud. AVGIFT 2 887 kr/månad Åkerstigen 105 B.Elizabeth Kumlin 0708-384141.

SMS:A 33539 TILL 71122

Redo för
Blåkulla?

FÄRINGSÖ TUREHOLM 2 rok, 54 kvm

 Charmigt  Högt ostört läge  Jättefin stor tomt  Nära till områdets bad med sandstrand  Båtplats
PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 5 462 kvm (friköpt). Tureholmsbacken 22.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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

Välkommen och träffa oss i Ekerö
Centrum på Skärtorsdagen mellan
klockan . och .. Vi
bjuder på påskgodis och
ansiktsmålning för alla som vill
flyga till Blåkulla!

