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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

HAR FLYTTAT IN I TROXHAMMARS BUTIKSBY

Nu står det klart att Ekerövägen blir fyrfilig mellan Tappström och Nockeby och att förbifartens två trafikplatser 
placeras på Lovön. Oro för att världsarvsstatusen ska gå förlorad är dock fortfarande stark hos vissa. |6   
           Foto: Lo Bäcklinder

Protester
mot planer
för Sjöhäll
Boende i Sjöhällsområdet i Stenhamra upprörs 
över planerna på att förtäta området för att 
skapa nya bostäder. Beslutet är fattat på fel 
grunder menar de. | 4

MER PROBLEM I SANDUDDEN
Den snabba exploateringen av Sandudden för med 
sig ett flertal problem. Försörjningen av värme och 
varmvatten har varit problematisk för de boende i 
Sandudden. | 12

”En källa till konflikt har ibland varit att vi 
väljer att cykla i två led, det verkar då kanske 
som om vi avsiktligt försöker vara i vägen. 
Tanken är då att gruppen blir kortare, nor-
malt kan en bilist inte köra om en grupp som 
cyklar på ett led samtidigt som det kommer 
ett möte. Om bilisten trycker sig åt höger för 
att få plats kan det få ödesdigra konsekven-
ser för cyklisterna.”  | 30 tyck

UTBILDADE FÖR KRISSITUATION
Ett femtontal mälaröbor har utbildats för att kunna 
hjälpa till när en extraordinär situation inträffar i kom-
munen.   | 16

NY PLAN  OCH BYGGLAG
Den 2 maj träder en ny plan- och bygglag i kraft. Den 
innebär bland annat ökade kontakter med byggnads-
nämnden och en höjning av bygglovsavgiften för en 
del. | 10

GOLF I SKOGEN
På Kärsön ligger Europas äldsta frisbeegolfbana. 
Sporten är på uppgång och på Kärsön kastas frisbee 
av gammal som ung. | 24
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25 APRIL 2011  |  NR 7 ÅRGÅNG 62 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

FYRA FILER OCH TRAFIKPLATSER PÅ LOVÖN 

Lyssna på vår radioreklam på erb.se

Bilda AB – tre månaders 
bokföring på köpet! 

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



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.

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Svenerik Jakobsson, Marga-
reta Röstin: ”Adress 4 ess”. 
Grafik, akvarell, skulptur. Till 
och med 1 maj. 7-8 maj: Nils 
Ekwalls elever, måleri. Kl 12-
16, galleriet, Ekebyhovs slott. 

Galleri Utkiken
Upplevelseutställning:”Det 
var en gång... en vikingatid”. 
För hela familjen. Galleri ut-
kiken, kulturhuset, Ekerö C. 
Arr: Ekerö kultur i samar-
bete med Riksantikvarieäm-
betet.

Hantverksstallet
Textila bilder av Margareta 
Jansson, Ann-Marie Berg-
ström. 26 april-15 maj, ti-sö 
kl 11-17, Hantverksstallet, 
Jungfrusunds marina.

Konstvinden
Oljemålningar, akryl och 
akvareller, gipsdesign, 
silversmide och fotogra-
fiutställning. Lördagar kl 
11-15, Jungfrusundsvägen 2, 
Träkvista torg.

Utställning
5 konstnärer från Mälar-
öarna, Per Brydolf, Kerstin 
Kullmann, Kerstin Larsson, 
Solveig Magnusson och
 Marie Sundin – silver- och 
träarbeten, svartbränd ke-
ramik, akvarell, damastväv 
och olja. 30 april-5 maj, Gal-
leri Hagman, Bellmansgatan 
9, Stockholm. 

EVENEMANG

Dansföreställning 
”Om vänskap” av Minna 
Krook. I ett fyrverkeri av 
hemslöjd och broderi 
dansas, pratas, sjungs och 
musiceras om vänskap. 
Föreställningen riktar sig till 
barn i årskurs 2-5, avgifts-
fritt för Ekerö kommuns 
skolor. 26 april kl 10-11, 
Erskinesalen, Ekerö C. 

Föreställning
”Momo – kampen om tiden”, 
en berättelse om vänskap 
och om hur den sätts på 
prov när tidstjuvarna intar 
människornas liv. Fri entré. 
Premiär 27 april kl 19. 28 
april kl 11, 29 april kl 19, 
2 maj kl 14. Erskinesalen, 
Ekerö C. Arr: Ekerö kultur-
skola.

Ekebyhovs slott
30 april, kaféansvariga: 
Träkvista sjöscoutkår/ESI. 
Kl 14: konsert i c-moll av J.S. 
Bach för violin och stråkar. 
Solister: Erik Nordenbäck, 
Sigrid Neumann. Öppet kl 
12-16, Ekebyhovs slott. Val-
borg: se separat information 
på sidan 36.

Valborg Adelsö
AIF, Alsnu skeppslag, ”värna 
Adelsö” och Birkakören 
arrangerar valborgsfirande 
vid Adelsövallens fotbolls-
plan och Alsnu udd. I AIFs 
klubbstuga finns korv och 
läsk m.m. På Alsnu udd vild-

svinsgryta och ett vegeta-
riskt alternativ från kl 18.30. 
Kl 19: Vikingainspirerad 
musik. Kl 20.10: Birkakören 
sjunger in våren vid brasan.
Kl  20.30: Vårtal. Kl 20.40: 
Brasan tänds. Kl 21: Eldshow 
på fotbollsplanen. Kl 21.30 : 
Avlutning med tändning av 
svävande lyktor. Den som 
har vikingakläder är välkom-
men att bära dem och van-
liga kläder passar. Samåk 
gärna då det kan bli trångt 
på parkeringsplatsen. 

Valborg Drottningholm
Brasan tänds kl. 21. ”Val-
borgskören” sjunger, tal till 
våren, fyrverkeriet skjuts 
cirka kl. 21.30. Brasan 
släcks kl. 24. Götiska Tornet, 
Drottningholm. Arr: Lovö 
hembygdsförening.

Valborg Ekebyhov
Start kl 18 med vårtal av 
Lennart Lundblad, chef 
för Ekerö kultur. Kl 19.30 
sjunger Ekerö manskör in 
våren. Fackeltåg till brasan 
som tänds ca kl 20. Scout-
aktiviteter, försäljning av 
korv, kaffe mm. Ekebyhovs 
slottspark. Arr: Träkvista 
sjöscoutkår.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)

             FORTS PÅ SIDAN 36
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Legitimerad optiker    Kontaktlinser     Terminalglasögon    Solglasögon 
 Specialglasögon Modebågar     Synhjälpmedel    Snabba leveranser    Egen verkstad

0808 56060 313 100  Eke ö ce t u   e y b l gettt 
å e 0 00 8 30 ö 0 00 5 00

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

Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

Åldersrabatt!
Just 
nu!

   

Hos oss får alla råd att se! 

Är du 35 år så får du 
35 % rabatt!
Är du 65 år så får du 
65 % rabatt!
Är du 100 år så får du 
bågen gratis! 

Rabatten gäller på bågen vid köp av 
kompletta glasögon t.o.m. 21/5 2011. 

Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.
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Legitimerad optiker    Kontaktlinser     Terminalglasögon    Solglasögon 
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!
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VVår vernisage!
Just 
nu!

   

Hos oss får 
alla råd att se! 

Ta även
 del av våra 
kampanjer 
för dagen. 

Varmt 
välkomna!

Torsdagen 
den 5 maj 
12-18.30 
kan du 
mingla 
med oss 
och titta 
på alla 
vårnyheter 
på sol- och 
vanliga glasögon 
från Prada, Versace 
och Luxottica. 
Möte även modeexperten 
Göran från Luxottica!



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 5 990 000:-
8 rok, varav 5 sovrum
Boyta 220 kvm
Tomt 1 083 kvm Trädgårdstomt
Byggt 2005

Adress: Ekeby Gårds Väg 13B
Visas mån 25/4 13.45-14.45
och ons 27/4 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2575 till 72456 för beskrivning

Charmig villa från -05 i två plan. Ogenerat o idylliskt näst intill Troxhammar Golfbana. Villan som är i
toppskick, består av 8 rok varav 4-5 rejäla sovrum. Generösa sällskapsytor med vacker öppen spis.
Stilrent kök. Bergvärme, garage och carport. Tel: 564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2575.

B Färingsö Troxhammar

Utgångspris 4 375 000:-
4 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 115 kvm, biyta 93 kvm
Tomt 1 554 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1943, ombyggt 2000

Adress: Hagens Backe 6
Visas mån 25/4 12.30-13.30
och ons 27/4 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-2589 till 72456 för beskrivning

Fint och välskött hus med härligt sjönära läge och utsikt över Mälaren. Idag tre sovrum, kan göras om till
fyra. Ljust och rymligt vardagsrum med öppen spis. Toppenläge i området, 1 minut till Lundhagens bad!
Måste ses! Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2589.

BEkerö Lundhagen

Utgångspris 1 950 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 111 kvm
Tomt 235 kvm atriumgård
Adress: Hoppargränd 9
Sms:a: FB 1071-1897 till 72456
för beskrivning

Välplanerat enplansradhus i
stort renoveringsbehov, beläget
i eftertraktat område. Solig
insynsskyddad atriumgård. Kök
och vardagsrum i öppen ljus
planlösning. Tre rejäla sovrum
samt bad- och duschrum.
Rymligt förråd i anslutning till
entrén och garage i länga.
Närhet till bra bussförbindelser,
bad och fina strövområden.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-1897.

BEkerö Hummelvreten

Utgångspris 2 325 000:-
5 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 105 kvm, biyta 50 kvm
Tomt 2 495 kvm Naturtomt
Byggt 1991
Adress: Ölstaholmsvägen 10
Visas mån 25/4 12.00-13.00
och tis 26/4 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2608 till 72456
för beskrivning

Äntligen! Med vidsträckt utsikt
finner du denna lantliga pärla
med mycket möjligheter för fler
sovrum. Praktiskt hus, med
massor charm och biytor. Ni går
till Mälaren på 5 min och till
buss på 10. Cyklar till Konsum
på 10min. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2608.

B Färingsö Karlskär

Utgångspris 1 350 000:-
2 rok, varav 1-2 sovrum
Boyta 29 kvm, biyta 22 kvm
Tomt 2 568 kvm naturtomt
Adress: Hallstavägen 69
Visas mån 25/4 13.00-14.00
och tis 26/4
Sms:a: FB 1071-2610 till 72456
för beskrivning

Idylliskt beläget på vackra
Adelsö, ligger detta rara lilla
sommarparadis! Välskött tim-
merstuga m mysig veranda.
Gäststuga samt förrådsbod.
Möjlighet till utbyggnad finns.
Nära till två fina badplatser m
sandstrand samt liten båt-
brygga. Direktbuss till Brom-
maplan. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2610.

BEkerö Adelsö

Utgångspris 1 975 000:-
3 rok, boyta 55 kvm och biyta 18 kvm
Adress: Hästskon 7
Visas mån 25/4 14.00-15.00
och tis 26/4 18.00-18.30

Charmigt vinterbonat fritidshus. Altan i söder och
väster med underbar kvällssol. Lillstuga för
gäster! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2732.

BEkerö Helgö

Fast pris Från 5 245 000 kr
7 rok, boyta 182 kvm
Adress: Fantans Väg 9-15
Visas mån 25/4 13.00-13.45

Andra etappen - C4 hus. Endast 4 st kvar!
Tomterna ligger i den fantastiska sydvästslutt-
ningen. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2641.

BEkerö Sandudden



Färingsö försam
ling  2

5
 april - 8
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aj

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

Detta händer:
29 april 
kl 9.30-12.00

Öppet kyrkis
Färentuna 
församlingshem
Sång och ljusandakt i    
kyrkan kl. 10.00

5 maj kl 12.00

Öppet hus 
med sopplunch
Stenhamra 
församlingsgård
Ett sångprogram 
“I vårens ljuva tid”

Christina Falk och Åke Hultman, accompanjerade av 
Jonas Lundahl

7 maj kl 15.00

Orgelkonsert med andakt
Färentuna kyrka
“Kluster i blomningstid”
Rickard Backlund, orgel
Kiki Svee, präst

Gudstjänster
MÅNDAG 25 APRIL
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Annandag påsk
Lekmannaledd
 
TORSDAG 28 APRIL
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Lars Brattgård
 
SÖNDAG 1 MAJ
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst med små och stora 
med dop
Andra söndagen i påsktiden
Lars Brattgård
Färingsö Barnkör
 
TORSDAG 5 MAJ
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Kiki Svee

SÖNDAG 8 MAJ
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Tredje söndagen i påsktiden
Kiki Svee

Passionsberättelsen 

i konsten
lars brattgård berättar

Vi börjar torsdagskvällen med mässa i  
Timmermannens kapell.

28 april kl 19.00 
stenhamra församlingsgård

Arrangeras av Lekmannakåren

Kyrkofullmäktige sammanträder

4 maj kl 19.00 i  
stenhamra församlingsgård

4  nyheter | 

STENHAMRA | Planerna 
på att förtäta och 
utveckla Sjöhällsområdet 
i Stenhamra upprör de 
boende som menar att 
besluten är fattade på fel-
aktiga grunder. De föresprå-
kar att man istället för att 
förtäta, utvidgar och låter 
Stenhamra bli större. 

I planerna för utvecklingen 
av Stenhamra centrum är 
Sjöhäll ett av de områden 
som kommunen valt ut som 
lämpligt för att göra plats 
för nya bostäder. Många av 
de boende har nu lämnat in 
sina protester och menar att 
planeringen bygger på då-
ligt underlag, faktafel och att 
kommunen inte tagit reda på 
vad stenhamraborna själva 
vill. 

– Beslutsunderlaget är 
rent undermåligt. Bland an-
nat påstås att området består 
huvudsakligen av äldre före 
detta fritidshus, vilket inte 
stämmer. Både vårt hus och 
många andra hus i området 
är byggda kring 1927 som 
permanentbostäder åt an-
ställda i stenbrottet, berät-

tar Proffe Moberg, boende i 
området.

Han är en av många berör-
da som framfört sin kritik till 
kommunen, både skriftligt 
och muntligt.

– Vi har tagit till oss den 
kritik som har framkommit. 
Att området beskrevs som 
ett sommarstugeområde var 
felaktigt, vilket vi konstate-
rat. Det som framställts som 
slitet i programhandlingen 
är den kommunägda radhus-
längan ner mot vattnet, inte 
övriga privatägda bostäder, 
förklarar Alexander Fager-
lund, planarkitekt på kom-
munen.

Han förklarar att alla syn-
punkter kommer att sam-
manställas och tas i beak-
tande i det fortsatta arbetet. 
De kommer även att redovi-
sas för politikerna i samband 
med godkännandet av pro-
grammet.

Proffe Moberg upprörs 
också över hur luddigt bygg-
planerna har framställts och 
att informationen inte har 
förts ut till alla berörda.

– Ingenstans har vi kunnat 

läsa oss till hur många hus det 
gäller, men fick till slut veta 
på ett möte nyligen att det rör 
sig om mellan 60 och 80 hus 
och  detta till priset av att ett 
av Stenhamras populäraste 
rekreationsområden offras, 
fortsätter han.

Alexander Fagerlund bemö-
ter även detta.

– I programmet har ingen 
siffra för antalet nya bostäder 
redovisats, vilket beror på att 
programarbetet endast är ett 
översiktligt arbete där de-
taljfrågor såsom hur många 
bostäder som det planeras för 
inte är helt klart.

Den planerade bebyggel-
sen kommer att generera  en 
mångdubbling av trafik till 
området och Proffe Moberg 
menar att vägarna inte är di-
mensionerade för detta. De är 

bitvis så smala att inte två bi-
lar kan mötas och de går inte 
att bredda utan att tvångsin-
lösa mark från kringboende. 
Fastighetsägarna utmed 
dessa vägar har enligt uppgift 
inte heller blivit informerade 
om planerna. 

– Många blev upprörda när 
vi uppmärksammade dem på 
förslaget och vi fick över 100 
underskrifter bara på en kväll 
när vi var ute och knackade 
dörr, säger han.

Trots protesterna fortskri-
der nu planarbetet enligt den 
vedertagna processen.

– Detaljplanen har varit 
ute på programsamråd, vil-
ket är det första av tre tillfäl-
len som det finns möjlighet 
att yttra sig under processen. 
Nästa steg i planprocessen är 
att programmet ska godkän-
nas. Därefter ska arbetet med 
samrådshandlingar påbörjas. 
Då kommer de detaljfrågor 
som ännu inte lösts redovisas, 
som till exempel antalet nya 
bostäder och trafiklösningar, 
säger Alexander Fagerlund.

Proffe Moberg och andra 
boende i området tycker att 

kommunen ska tänka om och 
välja en annan strategi för att 
ge utrymme åt fler bostäder.

– Jag och många med mig 
tycker att Stenhamra ska ut-
vidgas istället för att förtätas. 
Vi har flyttat hit för att vi vill 
bo i luftiga villaområden, det 

är det som gör det värt att resa 
långa vägar för att ta sig till 
arbetet. Hade vi velat bo i ett 
tättbebyggt område hade vi 
sökt oss till ett sådant istället, 
säger Proffe Moberg.

LO BÄCKLINDER

Boende i Sjöhällsområdet
protesterar mot byggplaner

”Vi har flyttat 
hit för att vi vill 
bo i luftiga 
villaområden”

I Sjöhällsområdet i Stenhamra planeras förtätning för att skapa nya 
bostäder.                        Bild: Ekerö kommun



Priserna gäller vecka 17 t o m söndag 1/5 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

IC
A

 Butiksreklam

 Kom och smaka!
Vi grillar i butiken 
lördag 11-18. 

 Färskpotatis 
 Cypern. Egypten.   1000 g.     

 Jfr pris 24:90/kg.  

 Potatissallad 
 Kosterfi skarn.   1000 g.     

 Jfr pris 19:90/kg.  

 Aromsmör 
 Hemgjort.   Ca 25 g.   Citron/Parmesan 

och Ört.   Jfr pris 300:00/kg.  

 Från vår manuella disk 

 Mozarella 
 Galbani.   125 g.     

 Jfr pris 80:00/kg.  

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

  

 24  90  /st 

  

 19  90  /st 

*Vid fl era rätta svar kommer en utslagstävling att ske.

Varje gång du självscannar får du 

möjlighet att köpa en vara 

till ett riktigt bra pris! 

Ett köp per kund och köptillfälle.

TÄVLING!
Gissa vikten på biffstocken. Vinn en 
exklusiv grill från Weber. 
(värde 3900:-)*

  

 199k    /kg 

 Biff 
 Svenskt Butikskött.

    Från biffrasdjur. Gotländsk.    

 Veckans självscanningvara 

 2 för 

 15k    /st 

  

 10k    /st 



Kungörelse    

Husqvarna Rider 111B5
Villa åkgräsklippare för bästa framkomlighet och komfort. 
Frontmonterat BioClip/bakutkast 85 cm. Manuell 5 vxl.

21.900:-

Klippo Excellent. 
Vår storsäljare! Helgjuten 
aluminiumkåpa och stark 
Brigg & Strattonmotor. 
klippbredd 48 cm.

5.500:-

Grästrimmer. 
Stihl FS40 
Låg vikt och 
lättstartad 
bensin-
trimmer.

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina 

trädgårdsmaskiner till fasta priser.

Vi 
bjuder på 

korv!

Välkommen till vår demodag 
7/5 kl.10 -15. Vi visar då 
vårt sortiment av trädgårds-
maskiner och redskap, bjuder 
på korv med bröd och för 
dagen många bra erbjudanden.

Motorsåg Stihl 
MS 181 C-BE.
Allroundsåg som 
passar alla. 
Lättstartad med enkel 
kedjespänning.Stihl FS40

2.190:-

Trädgårds-
klipp!

Ta med din gräsklippare 
så byter vi olja och tändstift 

medan du väntar för endast 99:- 

Husqvarna Automover 305
Automower finns för gräsytor 
upp till 6.000m2! 
Automower 305 tar hand om 
gräsmattor upp till 500 m2. 
Enkel att installera! Vit eller grå. 
Pris från

14.900:-

 3.190:- 

6 nyheter | 

LOVÖN | I en överens-
kommelse mellan Ekerö 
kommun, Trafikverket, 
Statens fastighetsverk och 
Riksantikvarieämbetet är 
det nu spikat att det blir fyra 
smala filer mellan Tappström 
och Nockeby samt att för-
bifartens två trafikplatser 
placeras på Lovön. Dock 
kvarstår en hel del frågor 
liksom ett kraftigt motstånd 
från lovöbor och Icomos.

Nyligen offentliggjordes 
överenskommelsen angå-
ende framkomligheten på 
Ekerövägen och placeringen 
av förbifartens trafikplatser 
som stötts och blötts under 
flera år. Då stod det klart att 
Ekerövägen blir fyrfilig för 
att lätta på kötrycket och att 
trafikplatserna kommer att 
placeras enligt det så kallade 
”Förslag 1”.

– Det känns som en stor 
framgång för alla ekeröbor 
som idag tvingas utstå tim-
mar i köer. Nu möjliggörs det 
vi länge har velat få till – en 
fjärde fil på Ekerövägen. För-
handlingarna, som jag och 
kommundirektören skött 
från kommunens sida, med 
de statliga verkens generaldi-
rektörer är nu klara efter drygt 
tre månaders förhandling, sä-
ger Peter Carpelan (M), kom-
munstyrelsens ordförande.

Planen är att man ska omdis-
ponera den befintliga vägytan, 
som idag består av tre körfält 
och vid Drotningholm även 
två cykelbanor. Istället byggs 
fyra smala körfält och en cy-
kelbana. När det gäller broarna 
undersöks möjligheten till att 
bredda dem för att få plats med 
alla körfält.

Gällande förbifartens tra-
fikplatser kom inte beslutet 
om dess placeringar på Lovön 
som någon överraskning. 
Trots att både Statens fastig-
hetsverk och Riksantikvarie-
ämbetet förordat att trafik-
platserna placeras på Lindö 
istället för på Lovön, bestäm-

de Trafikverket att gå på Ekerö 
kommuns linje och placera 
dessa på Lovön för att skona 
den natur på Lindö som ingår 
i kommunens framtidsplaner 
sedan en tid tillbaka.

Båda de åtgärder som in-
går i överenskommelsen har 
mött ett massivt motstånd 
både bland många lovöbor 
och hos Unescos expertorgan 
Icomos.

”Trots att Förbifart Stock-
holm avses passera Lovö i tun-
nel blir intrånget i världsarvet 
Drottningholm med omgi-
vande kulturlandskap ”The 
Royal Domain of Drottning-
holm” väsentligt. Risken för 
att dess världsarvsstatus skul-
le gå förlorad är överhängande 
... Skandalöst dålig insikt om 
betydelsen av ett världsarv ...” 
skrev Icomos ordförande Ker-
stin Westerlund Bjurström 
nyligen i en skrivelse som 
adresserats till Ekerö kom-
mun och Trafikverket apropå 
överenskommelsen.

Även Unescos ordförande 
Inger Davidsson och gene-
ralsekreterare Mats Djurberg 
uttryckte nyligen oro i ett de-
battinlägg i Svenska dagbla-
det, för vad som händer med 
världsarvet när förbifarten 
byggs. ”... Det är inte Unesco 
som har lovat att skydda 
Drottningholm. Det är Sve-
rige. ...” skrev de bland annat.

– Jag tycker att det är för 
tidigt både att jubla och pro-
testera, eftersom vi först till 
sommaren när program-
förslaget är klart vet hur ut-
formningen kommer att bli. 
Faktum är att det här inten-
siva samarbetet har lett fram 
till att hela världsarvsområ-
det kan få en uppfräschning 
genom att vägen blir bättre 
anpassad till omgivningen, 
säger Helena Sundberg, regi-
onchef på Trafikverket.

Varken hon eller någon 
av de andra parterna känner 
någon oro inför att Drott-
ningholm skulle kunna för-

lora sin världsarvsstatus, 
utan snarare att hela området 
kommer att förskönas genom 
förändringarna. Hon berät-
tar att Icomos har bjudits in 
för att få ta del av de konkreta 
förslag som finns på att vidta 
åtgärder för att vägen förbi 
Drottningholm bättre ska 
smälta in i slottsmiljön. An-
passad belysning och buss-
hållplatser, planteringar och 
eventuellt en väg som böljar 
fram på ett annat sätt än idag 
är några förslag på åtgärder.

Gunnel Bergström som 
bor på Lovö är också orolig 
för vad som ska hända med 
världsarvet när trafikmäng-
den ökar, vilket hon tror att 
den kommer att göra när för-
bifarten blir klar och många 
bilister väljer smitvägen in 
till stan förbi Drottningholm.

– Hur ska man kunna be-
gränsa trafiken när det finns 
en avfart som leder rätt upp 
på Ekerövägen mot stan, 
undrar hon.

– Om det visar sig att allt-
för många väljer att åka den 
vägen istället när förbifarten 
är klar så får vi överväga att 
införa trafikstyrande åtgärder 
som till exempel avgifter el-
ler genomfartsförbud. Redan 
i planeringsarbetet ser vi till 
att göra det fysiskt möjligt, 
svarar Helena Sundberg.

Det framgår i den nya över-
enskommelsen att om så blir 

nödvändigt ska Trafikverket 
överväga att gräva ner Ekerö-
vägen i tunnel. 

Trots att det stora trafik-
problemet verkar ha kommit 
ett steg närmare sin lösning 
finns det fortfarande fråge-
tecken att räta ut.

När ska de fyra filerna vara 
klara?
– De finns med i finansie-
ringsplanen för 2010 till 2021, 
med en beräknad byggstart 
2017. Men nu ska alla parter 
arbeta för att byggstarten 
kommer igång så fort som 
möjligt och se över om vi kan 
införa några trimningsåt-
gärder under tiden eller göra 
utbyggnaden etappvis. Det 
är ju en totalt orimlig trafiksi-
tuation som det är nu, svarar 
Helena Sundberg.

Vad händer med alla bi-
larna när de ska ta sig ige-
nom trängseln vid Brom-
maplan?
– Det här arbetet berör bara 
stråket fram till Brommap-
lan, men förhoppningen 
är att när förbifarten väl är 
byggd så kommer många som 
ska norr- eller söderut istäl-
let använda sig av den. Om 
vi dessutom förbättrar kol-
lektivtrafiken får vi förhopp-
ningsvis fler bussresenärer, 
säger Helena Sundberg.

LO BÄCKLINDER

Överenskommelse 
om fyra filer klar

Många pendlare gläds åt beslutet  om de fyra filerna, men motståndarna 
befarar att världsarvet ska gå förlorat.                                 Foto: Lo Bäcklinder

Ring 
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Binärdata AB 
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eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 
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ÖPPET HUS
Tordag 5/5 kl 12.30 i Klockargården, Lovö 

Sopplunch – Vårmusik
Sonorakören underhåller

INFORMATIONSMÖTEN

Söndag 15/5 kl 16.00 i Munsö kyrka  

OM INRE RENOVERING AV KYRKAN

Söndag 22/5 kl 12.00 i Ekerö kyrka  

HEARING OM KYRKANS ORGEL

KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

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

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 7 2011

Annandag påsk 25/4
Ekerö kyrka kl 11.00

EMMAUSMÄSSA 
Pernilla Hammarström

Onsdag 27/4
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Pernilla Hammarström

Söndag 1/5
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

EKEBYHOVSMÄSSA 
Staffan Eklund

Sättra Handelsträdgård 
Adelsö kl 11.00
TEMAGUDSTJÄNST: FRÄLSAR-
KRANSEN, kyrkkaffe 
Svän Fogelqvist

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA,  
Ralph Sjöholm,  
gästpredikant: Peter Albertsson  
sång/fiol: Julianna Ulrika Larsson 
orgel:  Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00
SÖNDAGSGUDSTJÄNST MED 
HELIGA DANSER,  VÄLKOMNANDE 
AV KYRKVÄRD, Christer Kivi, 
Elin Rundh Dapo, Anneli Holmgren 
Lomaeus, Lena Burman Holmgren

Onsdag 4/5
Ekebyhovskyrkan  kl 19.00

MÄSSA, Ralph Sjöholm

Torsdag 5/5
Klockargården Lovö  kl 12.30

SOPPLUNCH - SONORAKÖREN

Söndag 8/5
Ekebyhovskyrkan kl 10.00

EKEBYHOVSMÄSSA, AVTACKNING 
AV MEDARBETARE OCH SÄNDNING 
AV UNGDOMSLEDARE 
Staffan Eklund, Jonas Gräslund 
Ekerö Gospel under ledning av 
Daniel Stenbaek

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  
Pernilla Hammarström,  
Ensemble ur kyrkokören under 
ledning av Kerstin Baldwin

Ekerö kyrka kl 16.00

BRÖLLOPSKONSERT

Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST MED 
DOP 
Christer Kivi

Munsö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Mårten Mårtensson

KYRKRADION 101,4 mHz                
lördagar 12.00-13.00

31/4 I påskens och vårens tid 
7/5 Han låter oss vila på  
gröna ängar 
Programansvarig:  
Marianne  Abrahamsson

Sol, vind och vatten – nu är våren här ...
Nu kan vi glädja oss åt årets vackraste tid.
Naturen sprakar av liv och växtkraft – grönskan är frisk,  
ren och ny.
Samtidigt avslöjar solljuset våra egna dammgömmor ...

Kanske är det just då man ska ge sig själv tid – tid att gå ut och 
njuta, men kanske också till vila och eftertanke.

VILA OCH VÄXA är rubriken på en dag i Adelsö Hembygdsgård 
som både ger tid till eftertanke och eget skapande med under 
temat Sol, vind och vatten.

PILGRIMSVANDRINGAR är ett sätt att ge inspiration till både kropp 
och skäl.  vår nns det två möjligheter – en halvdagsvandring på 
Lovö den 14 maj och en traditionsenlig heldagsvandring tillsam-
mans med Bromma och Västerleds församlingar den 29 maj. Till 
heldagsvandringen behövs anmälan

Omsorgen om våra kyrkor
Ekerö pastorat förvaltar ett omistligt kulturarv i våra medeltida 
kyrkor. edan möjlighet nns till bidrag görs därför renoveringar 
för att vår generation skall överlämna ett gott arv till framtiden.

Munsö kyrkas inre rengöring och renovering kvarstår – men 
nu är planen att den ska sättas igång. Den 15 maj informeras om 
detta.

Kyrkorna, och framför allt Ekerö och Lovö, är också mycket 
uppskattade som dop- och vigselkyrkor. I Ekerö kyrka har orgeln 
blivit ett spännande inslag för kyrkomusikerna – då den har en 
alltmer osäker funktion. En orgelkommitté är tillsatt. De redovisar 
sitt arbete och berättar om olika alternativ för att lösa instrument-
frågan efter gudstjänsten den 22 maj.

Marianne Abrahamsson

EKERÖ KÖRVECKA 4-9/7

En hel sommarvecka med körsång!
Mer information www.ekerökörvecka.se

HARPA

Ingegerd Fredlund   
               FIOL        ORGEL/PIANO

   Helena Hansson     Kerstin Baldwin         

PRÄST Jonas Gräslund
En konsert, där man kan få inspiration och förslag till bröl-
lopsmusik. Efter konserten, kl 17.00, finns möjlighet för er 
som bokat vigsel,  att vara med vid vigselgenomgång samt 
att ställa frågor till präst och  musiker inför ert bröllop. 

Söndag 8/5 kl 16.00 i Ekerö kyrka

Adelsö hembygdsgård 
7 maj  – VILA OCH VÄXA

 

tema: 

SOL, VIND  
och VATTEN
En sångpedagog och  
en konstnär tar oss  
med på utflykt med  
sol, vind och vatten. 

Kl. 10.00 -15 .00 
ska vi skapa med  
händer och röster  
och vara ute och njuta  
om vädret tillåter

LUNCH ingår 
tillagad av proffskock

Anmälan senast 2/5

lena.burmanholmgren 
@svenskakyrkan.se 
tel: 560 387 21 

Kostnad: 150 kr 

PILGRIMSVANDRINGAR 14/5 OCH 29/5

14/5 kl 10.00-14:00 VANDRING PÅ LOVÖ  
– med start vid Lovö kyrka 
ta med matsäck - (lunch och fika) 
Cirka en mils vandring i normalt promenadtempo med stopp för 
meditationer
Ingen anmälan 
Info: Torbjörn Stenbeck, 073-445 21 57 
Lena Burman Holmgren, 560 387 32 
Samarr. med Friluftsfrämjandet

29/5 Heldagsvandring - tema LIVETS PÄRLOR 
från S:ta Birgitta till Bromma kyrka
egen matsäck - lättare måltid vid målet                                               
där vi avslutar med musikgudstjänst 
Info och anmälan: Marianne Abrahamsson, 560 387 34 
Samarr. församlingarna i Birka kontrakt: Bromma, Färingsö, Västerled och Ekerö pastorat 
 



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

Ekerö Gällstaö
Nästan nybyggd villa med modern arketektur och ljus färgsättning. Stora fönsterpartier och öppna ytor
skapar en härlig boendemiljö med mycket ljusinsläpp. Fina materialval med hög standard. 7 rum och kök
varav 5 bra sovrum. Vardagsrum med öppen spis, stort härligt kök, matsal, allrum, badrum, duschrum och
tvättstuga. Fristående garage. Tomt anlagd av trädgårdsfirma och med påkostade stenläggningar, asfalterad
infart och fin belysning. Besiktigad.

*Boarea: 205 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 6 950 000 kr
*Tomt: 801 kvm sluttningstomt

  Boarea: 205 kvm
Utgångspris: 6 950 000 kr
Tomt: 801 kvm sluttningstomt

Solsidevägen 7B
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden 
Två tillbyggnader och extra gästhus på en av de största tomterna i området har detta superfina hus i
Sandudden. Ombyggt kök, vardagsrum med braskamin i öppen planlösning, tre bra sovrum och stort allrum.
Två helkaklade badrum. Tillbyggd balkong / altandäck samt medelhavs inspirerad pergola. Perfekt läge längs
med lugn återvändsgata. Viss sjöutsikt. Gångavstånd till daghem, skola, bad och småbåtshamn. Besiktigad.

*Totalyta: 126 kvm (95 + 31 kvm)
*UtgÃ¥ngspris: 3 650 000 kr
*Tomt: 370 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Totalyta: 126 kvm (95 + 31 kvm)
Utgångspris: 3 650 000 kr
Tomt: 370 kvm trädgårdstomt

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

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

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

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

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

Färingsö Kungsberga Myrudden
Sjöläge med perfekt västerläge och fin kvällssol! Nybyggd
1-plans villa (2009) med ett fantastiskt fint läge nära
Mälarens strand. Modernt, 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.

*Boarea: 121 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 250 000 kr
*Tomt: 2 055 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Myrudden Erikslund
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen 08-560 328 40

  

Boarea: 121 kvm
Utgångspris: 4 250 000 kr
Tomt: 2 055 kvm trädgårdstomt
Myrudden Erikslund
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen 08-560 328 40

Färingsö Ölsta
Fri utsikt! Med ett högt ljust läge ligger detta 1-plans hus + souterrängvåning. Huset är byggt på 60-talet
samt tillbyggt -99. Kök/allrum med ljus och rymd med tak i nock, stora fönster och fri utsikt. Braskamin -07.
Sovrum samt allrum och i souterrängplan finns arbetsrum samt tvätt och förrådsutrymmen. Inglasat uterum.
Nära till busshållplats och Karlskärs badet. Besiktigad.

*Boarea: 75 kvm, biarea: 13 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 695 000 kr
*Tomt: 1 050 kvm sluttningstomt

  Boarea: 75 kvm, biarea: 13 kvm
Utgångspris: 1 695 000 kr
Tomt: 1 050 kvm sluttningstomt

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

Ekerö Närlunda
Hörnläge & baksida mot allmänning har detta superfina
kedjehus. Nytt fräscht kök m öppen planlösning mot
matrum & vardagsrum med braskamin. Fyra bra sovrum.
Två badrum varav ett m bastu. Genomgående ljus färg-
sättning & bra skick med bl a nytt yttertak & nya fönster.
Fint uterum & garage m förrådsdel. Fastigheten är
Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad & försäkrad mot
dolda fel.

*Boarea: 132 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 850 000 kr
*Tomt: 592 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*MelonvÃ¤gen 20
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03

  
Boarea: 132 kvm
Utgångspris: 3 850 000 kr
Tomt: 592 kvm plan trädgårdstomt
Melonvägen 20
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

Ekerö Lundhagen
Det perfekta huset för den stora familjen. Högt och härligt
läge med fin sjöutsikt i omtyckta Lundhagen. Två minuters
promenad till badplats. Ljus färgsättning, kaklade badrum
och vardagsrum med braskamin. Sex bra sovrum och ett
gästrum/kontor. Stor balkong och flera möjliga uteplatser.
Isolerad lillstuga. Garage i länga.

*Boarea: 174 kvm, biarea: 18 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 995 000 kr
*Tomt: 402 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*RullerumsvÃ¤gen 22
*Lena Falck 070-759 59 97
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 174 kvm, biarea: 18 kvm
Utgångspris: 3 995 000 kr
Tomt: 402 kvm trädgårdstomt
Rullerumsvägen 22
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

*Boarea: 139 kvm enligt ritning
*UtgÃ¥ngspris: 3 750 000 kr
*Tomt: 607 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*GrÃ¤vlingsstigen 6
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 139 kvm enligt ritning
Utgångspris: 3 750 000 kr
Tomt: 607 kvm plan trädgårdstomt
Grävlingsstigen 6
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gällstaö
Läcker arkitektdröm med sjöutsikt. Unikt boende skapat
av den prisbelönte arkitekten Gert Wingårdh. Högkvalit-
ativ 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.

*Boarea: 106 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 3 550 000 kr
*Tomt: 99 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*GÃ¤llsta BygrÃ¤nd 7
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 106 kvm
Utgångspris: 3 550 000 kr
Tomt: 99 kvm plan trädgårdstomt
Gällsta Bygränd 7
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väsby
Hörnradhus i omtyckta Väsby. Trevligt ljust kök och vardagsrum. Ombyggd övervåning med 3-4 sovrum och
allrum. Nyrenoverat fräscht badrum med stort hörnbadkar. Fina uteplatser på både fram och baksidan. Nytt
yttertak. Genomgående ljust och fräscht. Bra förrådsutrymmen. Garage i länga. Området ligger i anslutning
till fint naturområde samt skola & daghem.

*Boarea: 125 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 595 000 kr
*Tomt: 181 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt

  Boarea: 125 kvm
Utgångspris: 2 595 000 kr
Tomt: 181 kvm trädgårdstomt

Hampvägen 1
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sommarstad
Fantastiskt läge m panoramavy mot Ekerö Kyrka o Mälaren.
Fin arkitektur o härligt ljusinsläpp har denna välplanerad
villa. Stort trevligt v-rum m ryggåstak o öppen spis, rymligt
kök m öppen spis, 3 bra sovr samt loftrum. Stort helkaklat
badr m både badkar o dusch. Tvättstuga, dusch, bastu, wc
samt rymligt förråd. Sep. garage o gästavdelning m wc/
dusch o trinettkök. Välskött s-vänd trädg.tomt. Ringmärkt.

*Boarea: 152 kvm, biarea: 15 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 5 250 000 kr
*Tomt: 1 215 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*AllÃ©vÃ¤gen 36
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 152 kvm, biarea: 15 kvm
Utgångspris: 5 250 000 kr
Tomt: 1 215 kvm plan trädgårdstomt
Allévägen 36
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

Färingsö Sånga-Säby
Lantlig idyll! Fin 1-plans villa i bra skick med 2 sovr, varav
ett mkt stort med ryggåstak. Generöst v-rum med öppen
spis och stort helkaklat badrum med bubbelbadkar, sep-
arat dusch och bastu. Vinterbonad gäststuga om ca 25
kvm. Egen båtplats inom promenadavstånd. Nära dagis
och buss. V/A via Sånga-Säby kursgård. Besiktigad.

*Boarea: 115 kvm, biarea: 25 kvm
*Acceptpris: 2 725 000 kr
*Tomt: 2 798 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*SÃ¥nga-SÃ¤by
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 115 kvm, biarea: 25 kvm
Acceptpris: 2 725 000 kr
Tomt: 2 798 kvm natur/trädgårdstomt
Sånga-Säby
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

3:a Ekerö Centrum
Strålande sjöutsikt och härligt läge mot kanalen har denna
trevliga lägenhet. Från början en 3:a men en vägg har
tagits bort och man har fått matrum och vardagsrum med
öppen planlösning. Stort kök med utgång till taköverbyggd
balkong. Rymligt sovrum med gott om garderober.
Duschrum med tvättmaskin. Centralt & bra läge i direkt
anslutning till fin strandpromenad och till Ekerö centrum.

*Boarea: 79 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 350 000 kr
*Avgift: 6 870 kr inkl vÃ¤rme, vatten och kabel-tv
*PrÃ¥mvÃ¤gen 6 F, 1 tr
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03

  
Boarea: 79 kvm
Utgångspris: 1 350 000 kr
Avgift: 6 870 kr inkl värme, vatten och kabel-tv
Pråmvägen 6 F, 1 tr
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

Färingsö Ölsta
Enplansvilla med härligt soligt läge och fin utsikt! Utvän-
digt totalrenoverat 2005 men i behov av invändig upp-
fräschning. 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.

*Boarea: 139 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 2 950 000 kr
*Tomt: 12 400 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*LennartsnÃ¤svÃ¤gen 12
*Lena Falck 070-759 59 97
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 139 kvm
Utgångspris: 2 950 000 kr
Tomt: 12 400 kvm natur/trädgårdstomt
Lennartsnäsvägen 12
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

*Boarea: 150 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 5 750 000 kr
*Tomt: 1 335 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Knosterstigen 6B
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03

  
Boarea: 150 kvm
Utgångspris: 5 750 000 kr
Tomt: 1 335 kvm plan trädgårdstomt
Knosterstigen 6B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03

4:a Färingsö Färentuna
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.

*Boarea: 75 kvm, biarea: 30 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 995 000 kr
*Avgift: 4 599 kr
*Ulrika Jansdotters vÃ¤g 14
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 75 kvm, biarea: 30 kvm
Utgångspris: 995 000 kr
Avgift: 4 599 kr
Ulrika Jansdotters väg 14
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Munsö
Trevligt fritidsställe beläget på södra Munsö i äldre område invid Mälaren. Fastigheten är bebyggd med tre
små hus. Ett 1-plans fritidshus med enkel 60-talsstandard byggt 1965 om tre rum och kök (två sovrum,
vardagsrum med öppen spis samt enklare kök), ett charmigt gäshus byggt 1986 om två rum samt en fin
timmerstuga om ca 15 kvm. El, sommarvatten och mulltoa. Tomten är en lättskött naturtomt med soligt syd/
väst-läge. Gångavstånd till buss och bad.

*Boarea: 47 + 30 + 15 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 875 000 kr
*Tomt: 2 442 kvm natur/bergstomt

  Boarea: 47 + 30 + 15 kvm
Utgångspris: 875 000 kr
Tomt: 2 442 kvm natur/bergstomt

Släggvägen 9
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

2:a Ekerö Centrum
Trevlig lägenhet med centralt läge i Ekerö Centrum invid
Tappströmskanalen. Nära till affärer och service! Lägen-
heten ligger i markplan med egen entré, har 2 bra rum
samt ljust fint kök med matplats. Kaklat duschrum. Ute-
plats med stort trädäck, förmiddagssol. Vid Tappströms-
kanalen finns strandpromenad och sommarcafé. 

*Boarea: 61 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 875 000 kr
*Avgift: 4 555 kr
*TegelbruksvÃ¤gen 3C
*Carola Sellman 0702-56 00 77
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 61 kvm
Utgångspris: 875 000 kr
Avgift: 4 555 kr
Tegelbruksvägen 3C
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Värde ca: 3590:-

Bli medlem på Mälarö Träningsverk och du får:

   (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.)

Erbjudandet gäller t.o.m. 20 maj 2011 och vid 
tecknande av clubmedlemskap.

Om du ringer och bokar ditt första möte bjuder 
vi dig dessutom på en Personlig Hälsoplan.

FREDAGEN DEN 20/5 ÖPPNAR VI PÅ BRYGGAVÄGEN 133.

   

08-560 255 50
www.malarotraningsverk.se

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ
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10 nyheter | 

KOMMUNEN | Från den 2 
maj 2011 träder en ny plan- 
och bygglag i kraft. Den 
innebär en kostnadsökning 
för bygglovsärenden, men 
Johan Hagland, miljö- och 
stadsbyggnadschef på kom-
munen, menar att ökningen 
blir högst marginell. 

– För de allra flesta blir det 
lite högre avgifter och det 
beror bland annat på att vi 
efter 2 maj måste höra gran-
nar på ett litet annorlunda 
sätt. Tidigare har vi bara varit 
tvungna att höra grannarna 
om byggnationen avviker 
från detaljplanen, nu måste 
vi delge beslutet även om det 
är planenligt. Vi räknar med 
att det blir väldigt mycket 
mer kuvert som kommer att 
gå ut från kommunen. Om 
man räknar lågt kommer det 
att gå fem, sex extra i de olika 
processerna. Det kan då bli 
20-30 brev per ärende, säger 
Johan Hagland.

Helt nytt är också att kom-
munen har skyldighet att 
kungöra beslutet. Det kom-
mer att ske på så vis att man 
skickar en digital handling till 
post- och inrikes tidningar. 
(Sveriges officiella organ för 
rikstäckande, juridiska kun-

görelser, sedan 2007 publi-
cerad elektroniskt på Bolags-
verkets webbplats.)

– Man har med den nya la-
gen gjort ett stort slag för att 
bygglov ska vinna laga kraft 
och att de ska bli klara. Det 
blir mycket mer administra-
tion och det kostar naturligt-
vis. Det kan väl röra sig om 
cirka fem procents ökning 
av avgiften, fortsätter Johan 
Hagland. 

Nytt är även att ett bygglov 
ska avgöras inom en bestämd 
tid. En tio veckors handlägg-
ningstid är vad som gäller för 
kommunen. Detta innebär 
att byggnadsnämnden ska 
besluta om bygglovsansö-
kan inom tio veckor från det 
att en komplett ansökan har 
lämnats in. 

– I Stockholms kommun 
har ett bygglov i värsta fall 
kunnat ta upp till två år. Vi 
har inte varit så dåliga, men 
vi har dåliga ärenden vi också. 
Men cirka nittio procent av 
våra ärenden är klara inom 
fem veckor. De resterande 
tio procenten har ofta något 
bekymmer, därför tar de lite 
längre tid, säger Johan Hag-
land och fortsätter:

– Konsekvenserna av den 

nya lagen tror jag dessvärre 
kan bli så att de enklare ären-
dena kommer att ta längre 
tid, eftersom vi måste ta de 
mer komplicerade och se till 
att de blir klara inom tioveck-
orsperioden. 

Det är fortfarande byggher-
ren som har hundraprocen-
tigt ansvar. Däremot ska 
kommunen göra vissa be-
siktningar. Man inför ett krav 
på att minst ett platsbesök 
ska ske vid enklare ärenden 
och två vid mer komplicerade 
ärenden. Sedan ska kommu-
nen också föra ett protokoll 
över detta. 
– Det är en tydligare kvali-
tetssäkring i processen men 
kostnadsmässigt blir det en-

dast en marginell höjning.
Generellt kan man säga att 

det tillkommer avgifter för 
kungörelse via webbtidning-
en post- och inrikes tidningar 
och delgivning av bygglov 
vilket är cirka 1-3 procent för 
hela avgiftsuttaget. För varje 
enskilt ärende blir det cirka 
500 kronor i snitt.

Vad blir skillnaden för exem-
pelvis ett hus på 130 kvadrat-
meter?

– Ett något udda fall blir 
faktiskt just ditt eget exempel 
eftersom vi inför en ny gräns 
vid 130 kvadratmeter. Här  
blir det faktiskt billigare efter 
den andra maj, säger Johan 
Hagland. 

Avgift med dagens taxa 
för bygglov- och bygganmä-
lansavgift blir 17460 kronor.
Samma bygglov efter 2a maj 
blir 15900 kronor, berättar Jo-
han Hagland.

Dyrare blir det för ett ny-
byggt bostadshus på 140 
kvadratmeter. Idag kostar det 
17460 kronor, efter den 2 maj 
hamnar priset på 20400 kro-
nor med föreslagen ny taxa.

Ingen ändring sker för de 
eventuella tillkommande 
planavgifterna, alltså för 
bygglov inom detaljplaner 

som antagits efter 1987 och 
som kommunen bekos-
tat.  Viktigt att notera är att 
bygglovtaxan inte ännu är 
beslutad av kommunfull-
mäktige. 

En stor förändring är att man 
för ihop bygglov och bygg-
anmälan till ett beslut. Byg-
ganmälan försvinner. Det 
kommer fortfarande att fin-
nas kvar någonting som heter 
anmälningsplikt. 

I bygglovet kommer man 
att pröva tillgänglighet och 
brandskydd vilket man inte 
gjort tidigare. Då har man 
bara prövat lokalisering och 
utseende i princip. 
– Jag har fått frågan om man 
ska man lämna in ansökan 
nu eller efter det att nya la-
gen träder i kraft. Det är en 
rätt knivig fråga faktiskt. Mitt 
svar är att om man har ett en-
kelt ärende eller om man har 
ordning på handlingarna ska 
man nog inte ska vänta med 
att skicka in ansökan efter-
som ärendetiden sannolikt 
riskerar att jämna ut sig. 

I samband med den nya 
plan- och bygglagen sker 
väsentliga förändringar för 
kommuninvånare som har 
strandskyddsärenden. I dags-

läget bestämmer staten om 
strandskydd. Från 2 maj 
kommer kommunen att få 
tillbaka rätigheten att fatta 
beslut om strandskyddsdis-
pensen. 

Krav på byggfelsförsäkring 
försvinner också och ersätts 
av en ny lag om färdigställan-
deskydd.

Kommunen har åtta hand-
läggare som har hand om 
bygglov och bygganmälan. 
För några år sedan stormade 
det ganska rejält kring stats-
arkitektkontoret. Sedan dess 
har man gjort om organisa-
tionen. 

– Vi har delat upp chefska-
pet så att vi har en chef för 
varje verksamhet. Förut var 
statsarkitekten chef över alla 
inom statsarkitektkontoret. 
Att både vara expert och chef 
fungerade inte i längden i en 
kommun som växer myck-
et. Men kontoret fungerar 
mycket bra nu. Både politi-
kerna i byggnadsnämnden 
och vi tjänstemän fungerar 
väldigt väl, säger Johan Hag-
land. 

                           
                            

                           EWA LINNROS

”Det är en 
tydligare 
kvalitetssäkring 
i processen men 
kostnadsmässigt 
blir det endast en 
marginell höjning.”

Ny plan- och bygglag 



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

 

 

Välkommen in  
för en kostnadsfri 

konsultation  
och offert.
Eller kontakta

stefan@faringsotra.se, alt. 
stefan.nyman@faringsotra.se

Lagervara

  MARKSTEN 
   Benders

 från
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VÄLKOMMEN på

Grillfest
hos oss!
Boka 25 maj i kalendern 
redan nu. Håll ögonen  

öppna för mer info.

Bygg din egen grund  
– lättare än du tror!

Komplett med golvvärme och betong.

Betong

12 mm Armering

Distanser

Frigolit

100 mm

100 mm

100 mm

Armeringsnät

L-element

Erbjudandet gäller t o m 7 maj 2011 eller så långt lagret räcker.
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MAJ

Jämlikhet och utveckling

Demonstrera med 
Socialdemokraterna

Avmarsch från fritidsgården 
i Stenhamra kl 10.15 till torget 

vid Konsum i Stenhamra

Torgmöte kl 10.30
Medverkande:

Alexandra Völker
Ordförande SSU-Distriktet

Oppositionsråd Lars Holmström

Varmt välkomna 
till sång och musik, 

tal och kaffe med dopp 

Socialdemokraterna 
i Ekerö

12  nyheter | 

KOMMUNEN | Anställda 
inom Ekerö kommun har 
använt Adobe-program 
som kommunerna inte haft 
licenser för. Nu får kommu-
nen betala 80 000 kronor i 
ersättning.

Bristerna upptäcktes efter 
revisioner av Business Soft-
ware Alliance (BSA.) 

Ekerö kommun har cirka 
400 anställda inom admi-
nistrationen och totalt cirka 
1 000 arbetsdatorer. Efter en 
revision hösten 2010 upp-
täcktes brister i kommunens 
hantering av programlicen-
ser från Adobe. Tillsammans 
med BSA kom man överens 
om att kommunen ska köpa 
in det antal licenser som 
krävs för att inte längre ha 
olovliga program och dess-
utom betala 80 000 kronor i 
ersättning.

– Mitt råd till andra kom-
muner är att centralisera in-
köpen av programvaror och 

ha mycket tydliga rutiner för 
hur de bokförs. Trots att allt 
gått rätt till så hittar man inte 
alltid inköpen i ekonomisys-
temet om de konterats på ett 
och samma konto, säger Bar-
bro Westerholm, IT-ansvarig 
på Ekerö kommun.

Kommunen har nu fat-
tat beslut om att köpa ett li-
censhanteringssystem för att 
undvika liknande problem i 
framtiden. Med det nya sys-
temet kan man få en ögon-
blicksbild av vilka program 
som används av de anställda. 
Informationen matchas se-
dan med ett centralt licens-
register där alla inköpta pro-
gramvaror redovisas. 

Ytterligare en kommun 
har använt Adobe-program 
utan licens. Det är Arvika 
kommun som efter en över-
enskommelse med BSA, ska 
redovisa nya programinköp 
och även betala 200 000 kro-
nor i ersättning.

                           EWA LINNROS

Mer problem i Sandudden
SANDUDDEN | Sandudden 
växer och frågan är om 
det inte går lite för fort. I 
förra Mälaröarnas nyheter 
skrev vi om problembyg-
gen i området. Men det är 
inte bara byggnationerna 
som inneburit problem, 
även värme- och varmvat-
tenförsörjningen har varit 
eftersatt.

Problemen med brist på 
framförallt varmvatten, öka-
de under hösten och vintern 
när det blev allt kallare utom-
hus. 

De fastighetsägare som vi 
skrev om i förra numret har 
inte bara haft problem med 
ofärdiga hus. När de flyttade 
in i sina hus fick de ett med-
delande från Dalkia, som är 
driftsansvarig för fjärrvär-
men i området, att det förelåg 
stora problem med värme- 
och varmvattenförsörjning-
en. Under ett flertal veckor 
fick de nyinflyttade nöja sig 
med bara kallt vatten.
Dalkia köpte anläggningen 
av Fortum 2005. Dalkia fick 
då rättigheter på fjärrvärmen 
på västra Sandudden. Där 
bygger NCC tillsammans 
med att antal olika husbyg-
gare. 

– Vi levererar fjärvärme 
till samtliga kunder. Sedan 
har det blivit lite olyckligt för 
man har byggt i etapper. Vi 
har haft jättebekymmer med 

flödena i fjärrvärmenätet. Jag 
ska inte säga att det är ofrån-
komligt. När man håller på 
att bygga så här så inträf-
far det olika saker. Det är en 
massa olika faktorer som på-
verkar flödet, berättar Ken-
neth Blomquist på Dalkia.

Hela fjärrvärmenätet lades 
ut på en gång för samtliga an-
slutningar 2005. 

För ett år sedan beslutade 
NCC att de skulle bygga till-
sammans med C4-hus längst 
upp på Fantans väg. Dalkia 
blev tvungna att driftsätta 
hela kulverten, det vill säga 
den vattenledning som går i 
backen med en framledning 
och en returledning tillbaka. 
För varje tomt sticker det 
upp pipor, men många hus 
är ännu inte byggda och i och 
med det är dessa pipor något 
utsatta. 

– I dagsläget har vi 80 
stycken som vi kallar för 
rundgångar i området. Det 
innebär att där kommer kul-
vertpipan upp ur marken och 
sedan, mellan tilloppet och 
returen sätter man en liten 
kopparledning över för att 
man ska ha snurr på vattnet 
hela tiden så att det inte fry-
ser när det blir kallt ute. Det 
råkade vi ut för under januari 
då ett antal sådana service-
ledningar frös, berättar Ken-
neth Blomquist.

Ett annat problem har 

uppstått när rörmokaren 
har anslutit fjärrvärmeun-
dercentralerna på rörsidan 
och dessa inte är elektriskt 
anslutna. Då finns det ingen 
ström som styr de venti-
ler som öppnar respektive 
stänger mot fjärrvärmen.

– I vissa hus som vi har varit 
inne i har de här ventilerna 
stått fullt öppna och då har 
fjärrvärmevattnet rusat från 
framledningen direkt över 
till returledningen och på 
så sätt orsakat en så kallad 
kortslutning i fjärrvärmenä-
ten. Då tappar vi förmågan 
att leverera till andra kunder 
plus alla som vi kallar dem, 
blödarledningar eller rund-
gångar för alla obebyggda 
tomter. De genererar ju ock-
så ett flöde som när allting är 
utbyggt inte kommer att fin-
nas. Flödet uppstår över en 
växlare när man har ett be-
hov, antingen för värme eller 
varmvatten. Men nu tvingas 
vi att ha flöden på alla rund-
gångarna, bara för att det inte 
ska frysa. Då påverkar det 
hela flödesbilden och sådant 

är jättesvårt att förebygga, 
fortsätter Kenneth Blom-
quist.

I dagsläget fungerar allt som 
det ska. Man har fått till ett 
betydligt bättre flöde i fjärr-
värmenätverket. Nu är det 
också varmt ute men hur blir 
det när vintern och kylan 
kommer åter? 

– I den utsträckning som 
problemen har varit nu, där 
kan jag nog säga att vi inte 
kommer att hamna. Men se-
dan kan man inte garantera 
sig från problem. Det är ett 
antal olika aktörer som hål-
ler på ute på Sandudden och 
det försvårar också. Vi har 
den här optionen på fjärrvär-
men men eftersom man har 
fritt val att välja vilken typ 
av uppvärmning man vill ha, 
så har vissa husleverantörer 
värmepumpar i en del hus. 
Där levererar vi bara spets-
värme och ansvarar inte för 
de pumpar som finns i dessa 
hus. Idag har vi cirka 260 
kunder i Sandudden och alla 
vill duscha ungefär samti-
digt, det är då problemen har 
uppstått.  Men värmen har de 
flesta kunder haft under kall-
perioden förutom då vi hade 
ett driftstopp vid jul. Då gick 
anläggningen ner sig, avslu-
tar Kenneth Blomquist.

                          
                           EWA LINNROS

Kommunen betalar 
ersättning till Adobe

Ekerö kommun får betala 80 000 kronor i ersättning för att man använt 
dataprogram utan licenser.                                                      Foto: Ewa Linnros

”Vi har haft jätte-
bekymmer med 
flödena i fjärr-
värmenätet” 



www.husmanhagberg.se

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

Ekerö  Hummelvreten
Öppen trivsam planlösning ger huset härlig rymd. Ljusa rum där kök och sällskapsyta har fri utsikt mot tomten och den grönskande
allmänningen. Fint skick med nyligen renoverat kök och våtrum i smakfulla påkostade materialval. 4-5 sovrum. 160+80 kvm. Ogenerad
och barnvänlig tomt om  852 kvm med uteplats i solig läge. Bergvärme samt braskamin ger låga driftskostnader. Nära skola/dagis, buss
och fin natur.  Lugn barnvänlig villaidyll vid återvändsgata. Carport. 

Utgångspris: 3.875.000 kr  Visas: Mån 25/4 13.30-14.30 & ons 27/4 18.15-18.45
Adress: Hummelvretsvägen 60  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö  Sandudden 3:a - mini 4:a
Unik bostadsrätt ett stenkast från vattnet med villakänsla och sjöglimt. Har ett genomgående fint skick och utgång till
träbelagd uteplats i sydväst. Tillgång till egen carport. Mycket barnvänligt och lugnt område med närhet till vackra vandringsstråk vid
Mälaren samt skola/dagis och buss som avgår från området. Bör ses! Varmt välkommen på visning.
Utgångspris: 1.795.000 kr  Kvm: 77  Avgift: 3.740 kr  Visas:  Vänligen ring för info. Adress: Singelgränd 13  
Ekerö  08-560 304 22  

Färingsö Hilleshög
Lantlig idyll med härlig Bullerbykänsla. Del i brygga o strand endast två stenkast från fastigheten. Sjöglimt från balkong, stort
inglasat uterum. Trivsam villa med stilfullt kök från Puustelli. Tot. 170 kvm. Härlig sällskapsyta med braskamin. Stort inglasat uterum.
Solig barn- o odlingsvänlig tomt i soligt SV-läge. Vinterbonade gäststugor o förråd på tot ca 40 kvm. Ca 30 min pendlingsavstånd.
Gångavstånd till buss. Närhet till bra skolor och dagis. Barnfamiljens drömboende!
Utgångspris: 3.495.000 kr  Visas: Vänligen ring för 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. 108 kvm. Lugnt område med närhet till badplats, dagis,
buss m.m. Välkommen ut på vackra Gällstaö med sin vilsamma atmosfär!
Utgångspris: 3.750.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.  Adress: Stormansgränd 22  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Sandudden
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. Barnvänligt med skola/dagis, buss på nära håll. 
Acceptpris: 3.195.000 kr  Kvm: 121 Visas: Vänligen ring för info. Adress: Stengränd 19  Ekerö  08-560 304 22             

Färingsö Stenhamra
Påkostad villa om 278+70 kvm i modern stil belägen endast 200 meter från Mälarens vatten. Smakfullt renoverad under
senare år. Huset präglas av snygg design, hög finish och gedigna materialval. Öppen planlösning samt stora ljusinsläpp ger härlig
rymd och ett boende utöver det vanliga. Plan trädgårdstomt om 994 kvm. Lugnt barnvänligt läge på återvändsgata. Nära till butiker,
skola/dagis samt kommunikationer in mot Stockholm. 
Utgångspris: 6.450.000 kr  Visas: Vänligen ring för info.  Adress: Strandvägen 17B  Ekerö  08-560 304 22  



Fästingar kan sprida 
hjärninfl ammation - TBE.

- Du kan vaccinera dig 
i Vaccinbussen!
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Vaccinbussen erbjuder drop-in utanför: 

ICA Nära Skå, lör 7 maj kl. 12-16 

samt lör 4 jun kl. 12-16

ICA Supermarket Tappström, sön 8 maj kl. 12-16 

samt sön 12 juni kl. 12-16

ICA Nyckelby Ekerö, mån 16 maj kl. 15-19

samt fre 17 juni kl. 15-19

Ett fästingbett kan räcka. Turlista på www.fasting.nu och facebook

FSME-IMMUN Vuxen (Junior) injektionsvätska, suspension i förfylld spruta, 0,5 ml innehåller 2,4 mg 

inak ti verat TBE-virus (0,25 ml innehåller 1,2 mg). För ytterligare information se www.fass.se

www.baxter.se

14  nyheter | 

Kraftig ökning av fritidshuspriserna
MÄLARÖARNA | Med våren 
tar också försäljningen av 
fritidshus fart på allvar. 
Sedan 2005 har priserna 
på fritidshus stigit med 43 
procent i Sverige. Ekerö 
kommun är en av de kom-
muner som har de största 
prisökningarna.

En jämförelse av försälj-
ningspriser på fritidshus 
under mars 2010 till febru-
ari 2011 med samma period 
2005/2006, visar att snitt-
ökningen i landet ligger på 
43 procent. I Stockholm lig-
ger snittprisökningen på 39 
procent vilket är under riks-
snittet. 

Länets högsta prisökning 
finns i Vallentuna och på 
Ekerö där snittpriset på fri-
tidshus har ökat med 78 pro-
cent. Sämst har prisutveck-
lingen varit i Vaxholm som 
har gått ner med 11 procent. 

Vad beror då den stora 
prisökningen på? Mälaröar-
nas nyheter har ställt frågan 
till några av mäklarna i kom-
munen. 

Ann-Sofie Ljung,
Fastighetsbyrån:
– Ekerö har haft relativt låga 
priser tidigare, så ökningen 
på cirka 78 procent utgår från 
en låg nivå för fem år sedan. 
Flera områden har utvecklats 
till att gå från fritidshusom-
råden till permanenthus-

områden som till exempel 
Helgö. Även om fastigheten 
är taxerad som fritidshus så 
används de som permanent-
bostäder.

Hur många fritidshus sål-
de er byrå under 2010 i kom-
munen?

– Vi sålde nio stycken av de 
sålda fritidsfastigheterna år 
2010. Andelen är lägre än vad 
vi har på den totala markna-
den, men det beror på att det 
är flera mäklare som gör ett 
”gästspel” och säljer något 
enstaka fritidshus på Ekerö.

Håkan Jansson,
Husman och Hagberg:
– Många av de hus som tax-
eras som fritidshus köps för 
framtida permanent boende 
eller så är man ute efter tom-
ten för att bygga nytt. När 
priserna börjar gå upp blir 
det ett större intresse att sälja 
hos de som har sina fritids-
hus ”stående” utan att an-
vända dem. Det som kanske 
var värt 400 000 kronor för 

några år sedan ger idag över 
miljonen vid en försäljning 
och då blir intresset att sälja 
större.

Hur många fritidshus sål-
de er byrå under 2010 i kom-
munen? 

– Vi sålde sex stycken.  

Martin Larsson, Svensk
fastighetsförmedling:
– Jag tror främst att de sti-
gande priserna på fritidshus 
beror på att, med stigande 
villapriser, är det allt flera 
som köper ett fritidshus och 
bosätter sig där permanent. 
Det har skett under flera år 
och när ägarna sedan höjt 
standarden ytterligare och 
säljer huset igen, får de ut ett 
pris som ibland motsvarar ett 
traditionellt permanenthus. 

Hur många fritidshus sål-
de er byrå under 2010 i kom-
munen?

– Enligt tingsrättsstatisti-
ken såldes totalt 77 stycken 
fritidshustaxerade fastighe-
ter förra året. Av dessa sålde 
vi 15 stycken.

Johan Siönäs, Mäklarhuset:
– Man ska ta statistik med en 
nypa salt, men sedan 2005 
har priserna ökat mycket på 
grund av att Ekerö är och har 
varit billigt jämfört med an-
dra sedan länge populära fri-
tidshusområden. Ekerö har 
alltså upptäckts då blickarna 
riktats åt nya områden.

Hur många fritidshus sålde 
er byrå under 2010 i kommu-
nen? 

– Vi sålde fyra fritidshus.

Maria Pettersson, 
Mäklarringen:
– Att uppgången är så stor på 
Ekerö beror främst på att en 
stor del av fritidshusen bebos 
året runt. Ekerös infrastruk-
tur med kommunikationer, 
affärer, skolor och närheten 
till city gör det attraktivt att 
bo på Ekerö. Några av fri-
tidshusen som sålts under 
de senare åren är fritidshus 
med sjötomt, detta påverkar 
självfallet statistiken kraftigt 
uppåt. Prismässigt ligger fri-
tidshusen en bra bit under 
villorna och det bidrar också 
till att fler har råd att köpa ett 
fritidshus. 

Hur många fritidshus sål-
de er byrå under 2010 i kom-
munen? 

– Vi sålde 13 stycken fri-
tidshus under 2010. 

Statistiken är framtagen av 
”Mäklarstatistik” som varje 
månad redovisar heltäck-
ande prisstatistik för villor, 
fritidshus och bostadsrätter i 
Sverige. Siffrorna baseras på 
uppgifter från cirka 70 pro-
cent av Sveriges fastighets-
mäklare. Statistiken baseras 
på försäljningspriset vid tid-
punkten för kontraktskriv-
ningen.                          

                            EWA LINNROS

TAPPSUND | Ännu en 
vinter inbäddad i is har 
passerat för fartyget 
Seaside. Nu har isen släppt 
sitt grepp och många frå-
gar sig ännu en gång, när 
försvinner Seaside ur 
Tappströmskanalen?

Anbudstiden för upphand-
lingen för ett bortforslande 
av Seaside gick ut den 26 no-
vember.

Efter detta datum har kro-
nofogdemyndigheten till-
sammans med Linus Sunde-
mar, som är kontaktperson 
för upphandlingen på Skat-
teverkets inköpsenhet, ut-
värderat inkomna anbud var-
efter tilldelningsbeslut ska ha 
givits till den som får anbudet 

och de övriga anbudsgivarna 
har då en överklagandetid. 

Flera månader har passerat 
men vad har då gjorts? 

Mathias Molin på krono-
fogdemyndigheten säger att 
även om det inte syns utåt, 
arbetar man febrilt med upp-
handlingen. 

– Vi kommer genomföra 
en utvärdering av de inkom-
na lösningsförslagen för att 
kunna få en klarare bild av 
läget ur både en teknisk och 
ekonomisk synvinkel. Jag 
kan tyvärr inte med någon 
större grad av sannolikhet 
lämna någon tidsprognos för 
bortforslandet, men när arbe-
tena sätter igång kommer det 
gå ganska fort. Jag måste hel-
gardera mig och säga under 
sommaren. Då har jag inte 
sagt för mycket i vart fall.

Frågan är om det är för 
mycket sagt ändå. 

Lars Hellgren på kronofog-
demyndigheten som var in-
kopplad på Seaside tidigare, 
men som nu gått i pension, sa 
för ganska exakt ett år sedan 
att ”det är väldigt starka am-
bitioner att det här ska göras 
inom mycket kort tid. Vi får 
inte hålla på längre nu.”

                           EWA LINNROS

Det ”våras” 
för Seaside igen

Seaside på kant i över ett och ett 
halvt år.                         Foto: Ewa Linnros ”Många av de hus 

som taxeras som 
fritidshus köps för
framtida perma-
nentboende” 





Du kan spara 18.000
till 30.000 kr per år

För offert och ansökan om 
borrtillstånd utan kostnad ring

Värmeekonomen 
070-623 91 37

Total installation 
– från borrning 
till färdig värme 

Enbart kända fabrikat!

Över trettio års kunnande

Mälaröarnas 
Brunnsborrning AB

Tel. 560 243 48

Upp till
10 års

garanti!

Installera 
bergvärme

Kom och ta del av mina fina  
kalaserbjudanden och passa  
på att få dina naglar lackade. 

Lördagen 7 maj är du varmt 
välkommen till min salong på 
Ekerövägen 82, kl. 10–15.

Du vet väl att du kan boka  
din behandling direkt på 
www.anias.se? Andra nyheter 
är Artdeco-makeup, hud-
vård från Dermalogica och 
smycken från Pilgrim.

Kontakt:

PS. Anias växer och söker nu en  
duktig nagelterapeut. Hör av dig!

ettårs-
kalas!

Välkommen på

Välkomna 
till oss i

YA
ladan
Ekerövägen 

82
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MÄLARÖARNA | Sedan i 
december förra året har 
ett femtontal helt vanliga 
mälaröbor utbildats för 
att kunna hjälpa till när 
något extraordinärt inträf-
far i kommunen. Dela ut 
vattenflaskor, organisera 
hjälparbete eller söka 
efter försvunna perso-
ner – inget är dem främ-
mande.

Den Frivilliga resursgruppen 
(FRG) på Ekerö har tillkom-
mit som ett resultat av att 
kommunen har gett Civil-
försvarsförbundet i uppdrag 
att bilda och utbilda en grupp 
personer som kan stötta och 
samarbeta med kommunens 
egen räddningstjänst om en 
extraordinär händelse inträf-
far.

– Det kan till exempel vara 
att delta i ett eftersök om 
någon har försvunnit, eller 
att organisera tappställen 
för vatten vid ett långvarigt 
strömavbrott, förklarar Mats 
Helmersson, civilförsvars-
förbundet. Han är tillsam-
mans med kollegan Göran 
Lindgren ansvarig för FRG i 
Ekerö kommun.

Även om många av medlem-
marna har specialkompetens 
inom viktiga områden po-
ängterar de båda att grup-
pen bara ska vara en stöd-
verksamhet för kommunen, 
polisen, brandförsvaret och 
ambulansen.

– Tanken är inte att vi ska 
ersätta eller komplettera de-
ras verksamheter, utan att vi 
ska underlätta för dem då de 
ska utföra sitt professionella 
arbete, berättar Göran Lind-
gren.

Efter en annons i Mälar-
öarnas nyheter förra hösten 
anmälde ett drygt tjugotal 
personer sitt intresse för att 
delta. Precis enligt förhopp-
ningarna blev det en väl sam-
mansatt grupp med kvinnor 
och män i alla åldrar och ut-
spridda på kommunens öar. 
Under vintern har de träffats 
vid sju tillfällen där de fått 
lära sig allt från organisatio-
nens funktion, till livrädd-
ning, brandskydd och kris-
kunskap. 

Vid ett av den Frivilliga 
resursgruppens utbildnings-
tillfällen berättade den legen-
dariske överlevnadsexperten 

Harry Sepp om hur man gör 
eftersökningar enligt MSO-
metoden.

– Den här gruppen kom-
mer inte att ha någon bered-
skap eller jour utan bygger 
på att de som har möjlighet 
deltar när något händer, för-
klarar Mats Helmersson.

Han berättar också att det 
för många år sedan fanns en 
sådan här grupp i kommu-
nen, men genom att den en-

dast utnyttjades vid ett enda 
tillfälle, så självdog den så 
småningom.

När de tio utbildningstill-
fällena är genomförda kom-
mer Frivilliga resursgruppen 
att fortsätta med praktiska 
övningar, repetitioner och 
fortbildning för att vara redo 
att agera om något allvarligt 
inträffar.

LO BÄCKLINDER

Frivilliga utbildas 
för att hjälpa till i kris

Årsmöte i Ekerö arbetarekommun

Rättelse
KNALLEBORG | Den gode granne som omnämndes i Mä-
laröarnas nyheter nummer 6 för att han utsetts till veckans 
Stockholmare fick ett felaktigt efternamn. Hans namn är Ber-
til Nilsson och inget annat. Det var grannen Kjell Ekström 
som nominerade honom till Radio Stockholm.

 Foto: Eva Liljeros

STENHAMRA | Ö-partiet 
hade sitt årsmöte den 24 
februari i Uppgårdskolan, 
Stenhamra.  Uppslutningen 
var stor och flera nya med-
lemmar anslöt sig. Förutom 
sedvanliga årsmötesärenden 
diskuterades resultatet i val-
rörelsen och aktuella poli-
tiska frågor.  

Ö-partiets styrelse består 
av Ulf Jansson, Ylva Forslid, 

Tommy Svensson, Berth 
Fransson, Bernt Richloow, 
Inger Blomberg, Pia Orre 
och Desirée Björk. 

MUNSÖ | Söndagen den 20 
mars samlades ett trettio-
tal medlemmar till årsmöte 
i Ekerö arbetarekommun. 
Mötet hölls i Husby skola på 
Munsö.

Efter en analys av valresul-
tatet 2010 av Nina Wadensjö, 
nyutnämnd chef för avdel-
ningen för analys och opinion 
på Socialdemokraternas kans-
li, genomfördes sedvanliga 
årsmötesförhandlingar. Sty-
relsen och den kommunala 
Socialdemokratiska gruppen 
lämnade sina berättelser över 
det gångna årets verksamhet. 
Till ordförande för arbetare-
kommunen för de kommande 
två åren valdes Liisa Ödén 
Vento. Övriga ordinarie sty-

relseledamöter är Johan Ham-
marström, Ingegerd Ward, 
Lars Eriksson, Jonas Anders-
son, Margit Hammarström 
och Inger Andersen. 

Bland de medlemmar som 
avtackades för sina mångåri-
ga insatser kan nämnas Mar-
garetha Anderson, Carl-Eric 
Johansson och nyss avgång-
ne oppositionsrådet Ulric 
Andersen.

Vid ett av den Frivilliga resursgruppens utbildningstillfällen berättade 
den legendariske överlevnadsexperten Harry Sepp om hur man gör 
eftersökningar enligt MSO-metoden.                                      Foto: Lo Bäcklinder

Ö-partiets årsmöte för 2011

 Foto: P-A Hammarström 



Flest butiker i västerort.
Gratis parkering två timmar i garagen.
Öppet mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 11–18.
Öppettider i påsk och valborg:
mån 25 april 11–18, lör 30 april 10–18, 
sön 1 maj 11–18. vallingbycity.se

Nu går  
ridån upp  
till vårens 
största 
provrum!

Clas Ohlson
Grästrimmer
499�

Lagerhaus
Blomkrukor 
fr 29�

Jarméus skor
Stövlar
499�

Best of Brands
Kavaj
1600�

MQ
Tunika 
599�

Best of Brands
Byxa 
900�

MQ
Sjal 
249�



Permanent hårborttagning:
Bikini och hela ben 2 300 kr

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

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

Hudföryngring (Skin rejuvenation):
Hela ansiktet 1 000 kr

Kur på 3 behandlingar 2 900 kr

 350 kr

Vi säljer också Skin Doctors och 
Dermalogica produkter

I samarbete med Envila Clinique.

Välkommen till BROMMA HUD & HÄLSA!

Besök oss på Tunnlandsvägen 42 i Bromma 
eller boka din behandling på 08-26 09 00 
eller online på www.brommahudhalsa.se
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Mån  8-19
Tis  7.30 - 17.00
Ons  7.30 - 19.00
Tors  10 -19
Fre   8-16

NYA  
ÖPPETTIDER!

Har du spänningshuvudvärk?
Låt våra duktiga Naprapater hjälpa dig.

Tel 08 -560 313 31  
www.naprapaternaekerö.se

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland  Dipl. Massageterapeut

Praktik på Färingsö

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

Förebyggande och rehabiliterande massageterapi
 

Även kvällar och helger   Telefon: 08-560 407 07 

www.anmomassageterapi.se

Flyttar till 
Jungfrusund Marina 
Glad påsk önskar terapeuterna 
Canan Wiberg och Senem 
Jernström alla sina kunder!

Tel: 560 310 11
www.salongnarlunda.se
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TRÄKVISTA | Åtta kunniga 
sjöscouter från Träkvista 
tog oväntat hem segerpo-
kalen i sjöscoutsfärdighe-
ter vid årets Sjöscoutdag 
på Skeppsholmen den 9 
april.

– Vi hade alla ett lycko-
rus när det stod klart att de 
vann. De klarade sig före-
dömligt och tog 277 poäng 
av 360 möjliga, med 18 po-
äng tillgodo till andrapris-
tagarna. Det här är verkligen 
en extra motiverad grupp, 
berättar Johan Holm, ledare 
för gruppen. 

Till vardags heter gruppen 
”Hajarna” och består av 26 
scouter från årskurs fyra 
och fem. Inför tävlingen 
fick dock de som var täv-
lingssugna anmäla sig till 
tävlingsgruppen som kom 
att bestå av 8 personer och 
fick namnet ”Valhajarna”. I 
år konkurrerade de med 16 
andra lag från Sverige och 
Finland.

– Vanligtvis är vi inte in-
riktade på tävlingar, men det 
kan vara kul ändå att delta 
ibland. Det viktigaste med 
Sjöscoutdagen, som ägt rum 
varje år sedan 1969, är annars 

att vi får tillfälle att träffas 
och känna gemenskap med 
andra sjöscouter från Öster-
sjöområdet, fortsätter Johan 
Holm.

Han berättar att sjöscou-
ternas verksamhet liknar 
det som andra scouter gör på 
land, med den skillnaden att 
sjöscouterna håller till myck-
et på vatten.

Själva tävlingsmomenten 
bestod av färdighetsprov 
inom sex olika områden: 
sjökortstecken, sjörädd-
ning, signalalfabetet, navi-
gation av båt på tredimen-
sionellt sjökort, räddning 

med Hansalina och sjuk-
vård.

Träkvista sjöscouter vann 
även tävlingen 1987, men 
har sedan dess haft svårt att 
placera sig bland de tio bästa 
lagen. Förra året hamnade de 
på plats 14, men i år slog de 
till och patrullen från Åbo 
som annars brukar hamna i 
topp.

Gruppen träffas annars en 
gång i veckan för scoutakti-
viteter i klubbens lokaler på 
Bryggavägen och har hajk 
två gånger per termin. 

LO BÄCKLINDER

KOMMUNEN | Kampen om 
kommunens sommarprak-
tikplatser har startat. I år 
finns 30 platser som ska 
fördelas mellan kommu-
nens jobbsugna ungdomar.

– Platserna kan sökas av de 
ungdomar som går ut nian i 
år men ännu inte har gått ut 
tvåan på gymnasiet, berättar 
Rickard Hagenrud, SYO-
konsulent och yrkesvägle-
dare för flera av kommunens 
skolor och ansvarig för som-
marpraktikerna.

De trettio platserna kom-
mer att vara lokaliserade på 
olika platser i kommunen 
och Rickard Hagenrud näm-
ner bland annat barnomsorg, 
äldrevård och livsmedelsbu-
tiker som exempel på arbets-
platser som kan bli aktuella.

– Om det är fler sökande än 
platser gör vi ett urval utifrån 
lämplighet och vilka som är i 

störst behov av praktikplat-
serna. Vi samarbetar med so-
cialtjänsten när det kommer 
till de särskilda behoven.

Så här långt ser det ut som 
om kommunen själv får fi-
nansiera sina praktikplatser, 
efter att under några år ha fått 
statliga bidrag för att kunna 
erbjuda fler platser.

– Vi hoppas på att kunna 
få ytterligare medel, men vet 
ännu ingenting om det, säger 
Rickard Hagenrud, som ock-
så berättar att det redan kom-
mit in många ansökningar.

Ännu är inte ersättnings-
frågan färdigförhandlad, 
men kommer att vara det 
innan jobben tillsätts efter 
sista ansökningsdatumet 
som är 9 maj. Själva arbets-
tiderna är sedan sex timmar 
per dag under veckorna 24 
till 26 samt 30 till 32.

LO BÄCKLINDER

Trettio praktikplatser för 
kommunens ungdomar

Lyckan var stor när Träkvista sjöscouter tog hem vinsten i färdighetstävlingen på årets Sjöscoutsdag.                      Foto: Jennie Koo

Träkvista sjöscouter tog 
guld vid Sjöscoutsdagen

TAPPSTRÖM | Skatteverket 
har beslutat sig för att mins-
ka antalet inlämningsställen 
för deklarationer till följd 
av att fler och fler deklarerar 
elektroniskt eller via telefon. 

På grund av detta kom-
mer ingen låda att placeras 
utanför kommunhuset vid 

Tappström i år. Traditionellt 
deklararenda mälaröbor får 
därför skicka sina papper i 
god tid före den 2 maj alter-
nativt lämna dem på något av 
de övriga inlämningsställen 
som finns i länet.

Ingen deklarationslåda på Ekerö
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Välkommen till

Brommas nya galleria och ett 80-tal butiker vid Bromma fl ygplats. 
Öppettider: Annandag påsk 10–18. Vardagar 10–20, lördag 10–18,  söndag 10–18. 

Coop Forum 8–22 varje dag. brommablocks.se 



Bromma 
Tel 08 - 26 05 60
Gustavslundsv. 167
167 51 Bromma

jan.lindstrom@svenskamaklarhuset.se 
bromma@svenskamaklarhuset.se
www.svenskamaklarhuset.se

Permanent eller fritidsboende i härlig miljö, rofyllt 
och sjönära, inte långt från stan men ändå på bekvämt 
avstånd till city. Denna mycket fräscha enplansvilla i 
vinkel med 3 sovrum och generösa sällskapsytor är 
byggd 2005 och i mycket gott skick. Stor härlig terass 
i direkt anslutning till hus och trädgård. Villan är 
besiktigad.

Pris: 2 495 000 kr  Yta: 106 kvm  Biyta: 75 kvm 
Tomt: 1191 kvm  Visning: Söndag 8/5 12:00-13:30

Ekerö - Adelsö
Norrängsvägen 14

Börja spela golf 2011
Nybörjarkurs som ger grönt kort

 
Vuxen 1.995 kr

Barn/ungdom 1.595 kr
 

www.troxhammargk.seSKOLAN SOM GER 
MÖJLIGHETER! 

INFORMATIONSKVÄLL,  
ONSDAG 4 MAJ, KL 16-18 
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STENHAMRA | Stenham-
rabon Christer Gerlach 
gör en TV-dokumentär om 
Saab:s historia. Ämnet är 
naturligtvis glödhett.
– Det blir fyra halvtimmar 
om ett bilmärke som verkar 
ha nio liv, men man verkar 
vara inne på det nionde, 
säger Christer Gerlach som 
är en erfaren journalist. 

Christer Gerlach fyller snart 
67.

– Jag borde väl sitta i Eke-
byhovsparken och mata du-
vorna men jag har inte tid.
TV-dokumentären är ett be-
ställningsjobb från en kanal 
som heter TV4 Fakta men 
den ska också visas i både 
Norge och Danmark.

– Serien handlar mindre 
om Saab:s trassliga affärer 
och EU-lån. Jag försöker be-
rätta Saab:s märkliga historia.

Christer Gerlach som varit 
chef för Expressens motor-
redaktion, chefredaktör på 
Teknikens värld och pro-
gramledare för motormaga-
sinet Garage i TV3, menar att 
Saab tidigare var en av värl-
dens påhittigaste bilfabriker.

– Man lyckades till exem-
pel att anpassa turbomotorn 
till personbilar och det för-
ändrade all världens bilar, sä-
ger han och fortsätter:

– Det klarade inte Por-

sche eller Mercedes men det 
fixade den där lilla märkliga 
bilfabriken i en liten by som 
folk utomlands inte kunde 
uttala namnet på.Och så så-
gade man taket av bilarna 
och lanserade världens första 
framgångsrika familje-cabri-
olet.

TV-dokumentären är full 
av gamla journalfilmer, ny-

tagna bilder på gamla Saabar, 
intervjuer med Saab-vete-
raner, Saab-nördar, motor-
journalister och forskare.

– Vi har intervjuat både 
nye ägaren Victor Muller och 
VD Jan-Åke Jonsson.
Men Christer Gerlach säger 
att dokumentären inte är 
”Uppdrag granskning”.

– Det är mer frågan om 

”Uppdrag underhållning”, 
säger han.
För att TV-serien inte bara 
skulle fyllas av gamla far-
bröder som minns hur det 
var för femtio år sedan så 
plockade Christer Gerlach ut 
en Saab direkt från fabriken 
och utsatte den för ett riktigt 
tufft test.

– Uppdraget var att köra 

en ren standardbil i spåren 
av världens tuffaste rally – till 
Dakar i västra Afrika, säger 
Christer Gerlach. 
Hur gick det?

– Det får ni se i program-
met.

Christer gör programmet 
med produktionsbolaget 
Frameline. De gjorde för någ-
ra år sedan en dokumentär 
om hur gamla mc-mästarna 
Varg-Olle, Posa Serenius, 
Ove Fundin och Christer 
Gerlach körde motorcykel 
tvärs över hela Asien. Den 
filmen visades i TV4 på bästa 
sändningstid.

Christer Gerlach har ham-
nat två gånger i Guinness re-
kordbok för sina äventyrliga 
resor jorden runt med bil. 
Han har skrivit mängder av 
artiklar om bilfärderna och 
flera böcker.

Men nu när han vet det 
mesta om Saab, hur ska det 
går för företaget?

– Ingen aning, säger han. 
Men de är inte lika påhittiga 
som förr. Särskilt när det gäl-
ler att dribbla med underle-
verantörernas fakturor.

TV-dokumentären har 
premiär måndagen den 16 
maj klockan 21 i TV4 Fakta. 
Repriser på söndagar.                           

                            

Ekeröbo gör TV-serie om Saab

Mälaröbon Christer Gerlach gör en TV-dokumentär om Saab:s historia. Den här bilden togs när han testkörde 
en modern Saab till Dakar i Afrika. Han säger själv om bilden: Två vrak och en Saab. Testkörningen är ett åter-
kommande inslag i TV-dokumentären.                                                  Foto: Fredrik Larsson, Frameline

MÄLARÖARNA | Utöver 
sippor, snödroppar och 
fågelsång finns ett säkert 
vårtecken, nämligen grodor 
och paddor. Men många av 
dem lever farligt just nu. 

Fyllda av vårkänslor läm-
nar paddor och grodor sina 
lövhögar för att bege sig till 
vattnet och delta i den årliga 
lekperioden som nu är igång.

För att ta sig från skogen 
på Jungfrusundsåsen ned 
till vattnet måste de då pas-
sera Bryggarvägen. Här går 
det ofta fort i trafiken och 
många av grodorna och pad-
dorna kommer aldrig fram 
till sitt mål utan blir över-
körda. Mälaröarnas natur-
skyddsförening har satt upp 
skylten ”grodor på väg” och 
förhoppningsvis kan denna 
upplysning rädda några av 
de grodor och paddor som 
korsar vägen. 

Exakt hur lång tid grod-
vandringen pågår är svårt att 
säga, men det är nu då vär-
men är på väg som aktivite-
ten är hög. När hösten kom-
mer är det dags för grodorna 
och paddorna, då i sällskap 
av smågrodorna, att ta sig 
tillbaka till vintervilan. 

Det är inte lätt att upptäcka 
dem, framförallt när mörkret 
har fallit. Att rekommendera 
är att sakta ned farten lite.                
                                                   EL

Se upp för 
grodorna



      

Välkommen till Ekerö Vårdcentral 
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst 

och har vårdavtal med Stockholms läns landsting

Öppettider:
Kvällsmottagning:

Läkare:

Distriktssköterskorna:
Vaccinationsmottagning:

Diabetessköterska:

Övriga kvällar och helger: 

Vi erbjuder:

Vi nås även via vårdguiden Mina Vårdkontakter

Fax Återbudstelefon

Erbjudande om TBE-vaccinering

Söndagen den 8 maj kl 12-16
Söndagen den 12 juni kl 12-16

Ekerö Vårdcentral



DAGS ATT BÖRJA PLANERA

Teten har inga egentligen favoritmotiv. Hon fotograferar sig själv (t.v.) vissna blommor (mitten) och sin syster Rebecka med samma känsla för detaljer, nyanser och kontraster.           Foto: Teten Bennetter

Det var önskan om att kunna 
förmedla sig i bilder som fick 
Teten Bennetter att köpa sin 
första kamera när hon var 15 
år. Nu, nästan fem år senare, är 
den hennes ständiga följesla-
gare och motiven hittar hon 
överallt.

Det är en strålande glad och sprud-
lande Teten som gör ett avbrott i sitt 
arbete som fritidspedagog i Närlun-
daskolan för att berätta om sin an-
dra stora passion: fotografering. Så 
länge hon kan minnas har hon foto-
graferat med sina föräldrars kamera. 
Men det var först när det började bli 
aktuellt med gymnasieval som hon 
verkligen kände att fotografering 
var något hon ville ägna sig åt mer 
seriöst.

– Då köpte jag min första egna 
kamera och började fotografera på 
allvar. Det blev visserligen ingen fo-
tolinje på gymnasiet, men det är jag 
glad för. Istället gick jag inriktning 
mot media och fick en helt annan 
bredd, berättar hon.

Det är viljan att uttrycka sig och 
förmedla upplevelser som driver 
henne vidare till att bli en duktig 
fotograf.

– Jag har alltid ritat och målat 
mycket och tycker om att kunna 
uttrycka mig i bild. När jag började 
fotografera så hittade jag ytterli-

gare ett sätt där jag kunde förmedla 
känslor genom bilder.

Fyra utställningar har hon redan 
haft i kommunen. Två i kulturhu-
set, en på fritidsgården i Stenhamra 
och en på Fabriken. Under förra 
hösten höll hon dessutom en kurs 
för unga tjejer på Stenhamra fri-
tidsgård och lyckades väcka deras 
intresse för fotokonsten. Hon har 
också haft i uppdrag att fotografera 
flera lokala evenemang, möhippor 
och en hel del porträtt på beställ-
ning.

Sedan Teten började fotografera 
har intresset också spridit sig i 
familjen och bland annat blivit 
ytterligare en sammanhållande 
länk mellan de tre systrarna Ben-
netter som gärna umgås så mycket 
de kan.

– Min ena syrra har blivit jätte-
intresserad av att fotografera och 
fick min gamla kamera nu när jag 
precis har köpt en ny. Den andra 
syrran brukar jag använda som 
modell. När vi inte har något att 
göra brukar vi arrangera lite bilder 
bara på skoj.

Även Tetens pappas fotointresse 
växte efter att Teten började, men 
det var hon som var föregångaren.

– Annars är det ingen som är sär-
skilt intresserad av fotografering i 
min familj, men jag kommer från 
en väldigt kreativ släkt och har fått 

jättemycket uppmuntran och stöd 
för att kunna fortsätta.

Förutom att hon fick chansen att 
fotografera under gymnasietiden 
så har Teten lärt sig komponera 
en bra bild genom att titta på hur 
andra fotografer gör och testa sig 
fram. Kameran är alltid med och 
hon tar sig tid att prioritera foto-
grafering, även om dagarna är väl-
fyllda ändå.

– Jag är helt självlärd på fotogra-
fering och det är jag glad för, för då 
kan jag göra allting på mitt sätt.

Än så länge har hon inte specia-
liserat sig på någon särskild genre 
utan gläds lika mycket åt fotografe-
ringen oavsett motivet.

– Men jag gillar verkligen var-
dagsbilder. Faktum är att några 
av mina favoritbilder föreställer 
vissna blommor som jag hittat i 
naturen.

Det händer även ganska ofta att 
Teten får chansen att fotografera 
under sina arbetsdagar. Mycket av 
arbetet med barnen dokumenteras 
med kamera, bland annat för att låta 
föräldrarna få inblick i verksamhe-
ten. Men det är inte bara det som 
hon gillar med sitt jobb. Hon strålar 
verkligen när hon berättar om hur 
givande hon tycker att jobbet som 
fritidspedagog är.

– Jag får så mycket glädje av bar-
nen och det är en otrolig känsla att 

veta att de uppskattar mig. Varje dag 
får jag ett helt gäng bamsekramar 
och hur många får det på jobbet?

Och så var det det annorlunda 
namnet... 

Hur kommer det sig att du he-
ter Teten?

– Jag är döpt till Therese, men 
redan som bebis började en av 
mina kusiner, som inte kunde ut-
tala mitt namn, att kalla mig för 
Teten och sedan är det aldrig nå-

gon som har kallat mig för något 
annat.

När hon sedan fyllde 18 föreslog 
hennes mamma att hon skulle göra 
ett namnbyte för att få Teten regist-
rerat som tilltalsnamn och så blev 
det. Inte nog med att hon nu heter 
det hon kallas för, utan hon har ock-
så ett artistnamn som sitter som en 
smäck.

LO BÄCKLINDER

Med blicken mot sökaren

Namn Teten Bennetter
Ålder  19 år
Bor  I Stenhamra hos föräldrarna, men letar egen lägenhet
Familj Mamma, pappa, två systrar, pojkvän, faster, kusiner och 
farmor
Favoritplats på Mälaröarna  Harholmen i Färentuna där vi har 
sommarställe
Vill ändra på i kommunen  Bättre bussförbindelser på kvällar och 
nätter
Oanad talang  Jag kan slicka mig själv på näsan och skaka på 
ögonen

22  reportaget | 

TETENS BÄSTA FOTOTIPS

>> Fotografera allt, även motiv som kan verka alldagliga eller   
         tråkiga.

>> Du kan aldrig ta för många bilder.

>> Våga inspireras av andra fotografers bilder och idéer, men 
         gör det på ditt sätt.



Mobility Motors
SVERIGES STÖRSTA NISSAN-EXKLUSIVA ÅTERFÖRSÄLJARE

GÖR VÅRENS BÄSTA BILAFFÄR. VÄLKOMMEN TILL OSS! 

SHIFT_the way you move

NISSAN GARANTIER • 3 ÅRS/100.000 KM NYBILSGARANTI • 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI • 12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI • 3 ÅRS LACKGARANTI • 3 ÅRS/100.000 KM NISSAN PAN EUROPE VÄGASSISTANS. 
Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 0.45-0.84. CO2-utsläpp g/km: 119-199. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation för ändringar eller slutförsäljning. Erbjudandena kan ej kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal. 

Mobility Motors Sweden AB, ägs av Roelofsen Family Holdings AB och är verksam i Sverige som återförsäljare av Nissan person- och transportbilar vid 4 fullserviceanläggningar i Stockholm, Malmö och Lund 
– Sveriges största Nissan-exklusiva återförsäljare!

ÖPPET I PÅSK: SKÄRTORSDAG 9-18. LÅNGFREDAG , 
PÅSKAFTON, PÅSKDAGEN OCH ANNANDAG PÅSK STÄNGT.
NISSAN BROMMA: Ulvsundavägen 112. Telefon 08-546 328 00
NISSAN SÄTRA: Murmästarvägen 17-19. Telefon 08-603 27 00
VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR-SÖNDAGAR 11-15
www.mbil.se

Design är att kombinera tuffhet med kombiutrymme.

NISSAN QASHQAI 1.6 N-TEC
FRÅN 183 500 kr

Nya Nissan Juke erbjuder dig underhållning på högsta nivå.

NYA NISSAN JUKE 1.5 DCI 
FRÅN 154 900 kr

Nissan Note ”stor inuti, liten utanpå” med praktisk inredning. 

NISSAN NOTE 1.4 VISIA
KAMPANJPRIS 119 900 kr 

Ordinarie pris 146 500 kr. SPARA 26 600 kr

Nya Nissan Micra är här! Synkad med stan.

NYA NISSAN MICRA 1.4 VISIA
FRÅN 125 990 kr
• Skattebefriad i 5 år, ny lättviktsmotor Pure Drive 1.2 lit 80 hk
• CO2-utsläpp 115 g/km
• Bränsleförbrukning blandad körning 0.50 lit/mil
• Standardutrustad med AC luftkonditionering, ESP, Bluetooth®,
 6 krockkuddar, CD/Radio med 4 högtalare och Färddator

VÄLKOMMEN TILL 
MOBILITY MOTORS VÄRLD. 
Slå dig ned och prata om dina bilmöjligheter. Fråga oss gärna om de många fördelarna att äga 
en Nissan, som har ett av marknadens bredaste modellprogram. Det skall vara ekonomiskt, 
enkelt och tryggt att vara bilägare. Vi på Mobility Motors har lösningen!



TILL VÅRSTÄDNINGEN 

HYR CONTAINER
VI HAR ALLA STORLEKAR

Golfsäsongen drar igång men det finns 
en annan form av golf som kanske inte 
omtalas lika ofta, nämligen frisbeegolf. 
På Kärsön ligger Europas äldsta bana.

Frisbeegolf eller som det numera kallas, disc-
golf har anor sedan tidigt 1900-tal. 1979 in-
vigdes Europas och Sveriges första bana på 
Kärsön. Zhamuel Boij heter mannen som är 
banans skapare och eldsjäl.

Tankarna om en klubb fanns redan då men 
inte förrän sommaren 2003, då en tävling 
startades på Kärsön föddes idén på nytt om 
att starta en klubb och samma höst bildades 
”Stockholm-Kärsön frisbeeklubb”. 

– Vi spelar något som heter Kärsömäster-
skapen under helger och en veckodag där både 
bohem och akadem är högst välkommen. 
Det är en tävling som jag själv startade redan 
innan klubben fanns. Ingen annan aktivitet 
mer än spontanspel fanns på en mycket sliten 
bana där det blev ojämna utkast med vatten i 
de gropar som bildats vid varje utkast, säger 
Zhamuel Boij som är ordförande i klubben 
sedan 2010.

Klubben växte sedan fram ur dessa Kärsö-
mästerskap som en följd av att de ville ut och 
tävla på andra banor och i ännu större sam-
manhang som ett delmål. De ville även ta till-
vara den känsla det är att vara flera som gillar 
att göra samma sak. Klubben har idag cirka 70 
medlemmar men de hoppas att bli många fler. 
Ålderspannet är också stort, medlemmarna är 
från tonåren och uppåt. 

– Vi har ett gäng spelare som är en bra bit 

över 60 år och dessa gentlemän är inte vilka 
pensionärsspelare som helst utan några av 
dem som besöker banan mest regelbundet av 
alla, berättar Zhamuel Boij. 

Discgolf är en motionssport som i mångt och 
mycket kan liknas vid traditionell golf. Banan 
har hål i form av en korg. Målet är att ta sig ige-
nom banan på så få kast som möjligt och na-
turligtvis, att få frisbeen att hamna i korgarna.
På Kärsön tävlar man men det är lika många 
som kommer för att spela för nöjes skull och 
umgås och ha trevligt.

– Det här är en sport som passar alla, oav-
sett ålder. Tävlandet är inte det viktiga, men 
de som vill utveckla sina tekniker och bli av-
ancerade har alla möjligheter till det. Vi ställer 
även upp med mentorskap om man önskar, 
berättar Calle Hansén, klubbens kassör. 

Även de som inte har spelat discgolf tidi-
gare kan få vägledning. Klubben arbetar ide-
ellt men försöker att väcka intresset för spor-
ten på en bredare front. Sedan starten 2003 
har man diskuterat olika former av samarbete 
med skolor för att på så sätt introducera barn 
i idrotten frisbee och samtidigt skapa ett in-
tresse för framtiden. 

Försök gjordes under 2004 och 2005 då 
klubben vid enstaka tillfällen lade ned tid och 
pengar för att få barn och ungdomar att vilja 
komma och prova på frisbeegolf. De har också 
samarbetat inom svensk idrott genom det så 
kallade”Idrottslyftet” där Stockholm Kärsöns 
frisbeeklubb blev inbjuden av nätverket inom 
västra Stockholm med därtill tillhörande sko-

lor och andra idrottsföreningar.
– Vi kommer i år att starta en egen juniorliga 

i Kärsömästerskapen. Där kan alla under 19 år 
vara med och delta. Vi har redan ett Kärsö-
mästerskap för seniorer och även en liga för 
de över femtio år som i tävlingssammanhang 
kallas Grandmasters, berättar Zhamuel Boij.

Det krävs inte speciellt avancerad utrust-
ning för denna sport heller, även om de riktigt 
avancerade har flera discar. En del har upp till 
trettiotalet olika. Calle Hansén som spelat i 
cirka tjugo år har ”bara” sex, sju stycken dis-
car.

– Även här liknar det vanlig golf. Man har 
olika discar för olika moment. Drivers an-
vänds framförallt på utkastet, midrangedis-
car används för medellånga kast och putters 
används vid puttar eller andra korta kast där 
precision är viktigt, fortsätter Calle Hansén.
 Men man behöver inte ha en massa olika dis-
car för att gå runt banan. Bra är dock att inför-
skaffa en frisbee eller disc som är anpassad för 
denna typ av golf. 

Kärsöns bana har 27+1 hål och tar för  en ”nor-
malbra” spelare ca 2,5 timmar att gå. Banan 
som snirklar sig runt Kärsön med utgångs-
punkt från parkeringen mitt emot KFUM-
gården. En stor del av banan som klubben var-
samt sköter, går genom skogspartier. Förutom 
korgarna och utkastsplatserna är skogen i det 
närmaste orörd. Man rensar bara så att det blir 
framkomligt.

Discgolf kan spelas året om. Idag finns det 
femtio frisbeeklubbar i hela Sverige. Det finns 

cirka 100 discgolfbanor i Sverige och uppåt 
4-5 000 registrerade klubbmedlemmar inom 
sporten. Utöver dessa finns ett stort antal mo-
tionsspelare. På Kärsön spelade 350 personer 
bara en enskild dag och uppkattningsvis spe-
lar många tusen under sommarhalvåret ute på 
banan. 

Den 17 maj drar den så kallade Mälarötour-
en igång. Tävlingar sker på flera platser och 
Kärsön är en av dem. Klubben har också en hel 
del fina prestationer i bagaget.

– Vi har en kille, Ruben Smedberg, som 
blev svensk mästare som pojkjunior 2007 och 
sedan som herrjunior 2008. Kenneth Barman  
från klubben blev svensk mästare i somras i 
klassen Grandmaster, berättar Zhamuel Boij 
som själv tillsammans med Ruben Smedberg 
har blivit silvermedaljörer i pargolf 2009. 
Klubben har också en sjätteplats som bästa 
merit i lag-SM 2009  som gick av stapeln i 
Malmö. 

Men återigen vill Calle Hansén poängtera 
att det inte är tävlandet som är fokus för klub-
ben, även om man naturligtvis tycker det är 
roligt att ha duktiga representanter från klub-
ben.

– Det här är något för hela familjen. Man 
vandrar runt i den vackra skogen och har trev-
ligt. Det enda som kanske inte fungerar är att 
ha med sig barnvagn eftersom det till stor del 
är skogsmark, avslutar Calle Hansén.                               
         

         EWA LINNROS

Annorlunda golf  på Kärsön
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FAKTA FRISBEEGOLF

>> 1871 grundade William Russel 
Frisbie pajbageriet ”The Frisbie Pie 
Company”. Det var här den första 
”frisbeen” såg dagens ljus. 

Studenterna som arbetade i ba-
geriet upptäckte att de lätta alumi-
niumformarna lämpade sig utmärkt 
att singla genom luften och det blev 
snart en allmän lek under lunchras-
terna att kasta ”frisbee”. 

En man vid namn Fred Morrison 
såg 1948 studenterna ägna sig åt 
denna lek. Han tog med ett par paj-
formar och började tillsammans med 
sin partner Warren Franscioni tillver-
ka världens första frisbee i plast.

Svenska Frisbeeförbundet bilades 
den 2 september 1974. 1979 öppna-
des Europas och Sveriges första bana 
på Kärsön.Zhamuel Boij, ordförande i  Stockholm-Kärsön frisbeeklubb, deltog i somras i European Open i Beaminster 

i England. På bilden gör han ett utkast på ett mycket berömt hål som är nära 250 meter långt och ständigt 
sluttar neråt.                                                                                     Foto: Petter Engström 

Ruben Smedberg från Stockholm-Kärsön frisbee-
klubb har varit svensk mästare som både pojk- och 
herrjunior.                                                  Foto: Anders Hedblom 



Färingsö - Stenhamra - Palettvägen 14 A
UTGÅNGSPRIS: 1 095 000 kr
TOMTAREA: 910 kvm

MÄKLARENS BESKRIVNING: Trevlig ”byggklar” villatomt med bra och 
centralt läge i Stenhamra. Gränsande mot skogsbacke med ett härligt 
sydvästläge. Ljust och lugnt läge på återvändsväg i barnvänligt område. 
Kommunalt VA vid tomtgräns. Byggrätten medger 1.5-plansvilla med 
entréplan om 120 kvm + garage / förråd om 30 kvm.

Färingsö - Stenhamra - Fållvägen 1
UTGÅNGSPRIS: 2 895 000 kr
BOAREA/BIAREA: 145/26 kvm TOMTAREA: 1 064 kvm

MÄKLARENS BESKRIVNING: Fräsch, välplanerad villa med utomhusspa 
och garage. Nya badrum och kök. Parkett, klinkergolv, luftvärmepump 
och bastu. Trevligt anlagd hörntomt med stensatt ogenerad uteplats. 
Centralt läge nära skolor, dagis busshållplats, lekplats, affärer, elljusspår, 
tennisbanor och strövområden. Gångavstånd till badplats.

Färingsö - Törnby - Stenhamravägen 51
UTGÅNGSPRIS: 2 500 000 kr
BOAREA/BIAREA: 75/75 kvm TOMTAREA: 2 199 kvm

MÄKLARENS BESKRIVNING: Charmigt hus med hel källare, garage 
och carport. Tot 75 + 75 kvm. 2-3 sovrum, vardagsrum med öppen spis 
och utgång till inglasat uterum. Stor trädgårdstomt om 2199 kvm med 
fruktträd och buskar gränsande mot vackert sluttande odlingsmark och 
landsväg.

Mäklarhuset Ekerö  

2 707

Färingsö - Stenhamra - Klevbergsvägen 139
UTGÅNGSPRIS: 2 595 000 kr
BOAREA/BIAREA: 131/12 kvm TOMTAREA: 216 kvm

MÄKLARENS BESKRIVNING: Välplanerat gavelhus i lugnt trivsamt område. 
Ljust, fräscht och nyligen mycket smakfullt renoverat. Stort vardagsrum 
med matsal och stora fönsterpartier. Nytt påkostat kök med matplats, 
helkaklade badrum och tre bra sovrum. Trevlig insynsskyddad stensatt 
innergård. Luftvärmepump, separat förråd. Garage i länga.

Färingsö - Kungsberga - Kvarnvägen 14
UTGÅNGSPRIS: 3 495 000 kr
BOAREA: 158 kvm TOMTAREA: 968 kvm

MÄKLARENS BESKRIVNING: Välplanerat och nästan nytt Hjältevadshus 
om 158 kvm byggt 2005. Centralt beläget med härlig bullebykänsla i 
Kungsberga. Stort kök med öppen planlösning mot matsal och vardagsrum. 
Täljstenskamin, stor trädäckad uteplats. Trevlig plan trädgårdtomt. 
Friggebod. Lugnt läge med gångavstånd till mataffär och buss.

MER TILL SALU

ADRESS KORT BESKRIVNING BEGÄRT PRIS

Lövhagsvägen 3  Välskött 1-plansvilla 148/56 kvm, 6 rok 3 275 000 kr

Nyckelbyvägen 36  1½-plansvilla med pool 185/68 kvm, 7 rok 3 995 000 kr

Klevbergsvägen 43  Välplanerad ”grändvilla” 136/7 kvm, 5 rok 2 195 000 kr

Mörbyvägen 6  Plan, lättbyggd tomt 1 011 kvm 1 500 000 kr

Mörbyvägen 4  Plan, lättbyggd tomt 1 031 kvm 1 500 000 kr

Stenstigen 16  1½-plansvilla by 2007, 90,3/63,9 kvm, 3 rok 2 695 000 kr

Tuna Gård  Nyrenov villa + äldre flygelbyggn 6 904 kvm 3 975 000 kr

Lupingränd 6b  Välskött atriumhus 108/7 kvm, 4 rok 1 900 000 kr

Knosterstigen 18 c  Solig, högt belägen bergstomt 1 000 kvm 1 000 000 kr

Kvartsstigen 5  Plan tomt 1 225 kvm med byggrätt 250 kvm 1 295 000 kr

Klevbergsv. 36 b  Rymlig etagevilla 108/108 kvm, 7 rok garage 3 700 000 kr

Majsvägen 6  Mkt fräsch 1½-plansvilla 140/28 kvm, 5 rok 2 975 000 kr

Kom-ihåg lista för maj
1. För att undvika att växterna börjar visa  

rothalsarna bör man lägga på ett nytt  
jordlager i rabatterna ungefär vartannat år.

2. Sätt gräsklipparen på 4 centimeter. Då kan 
gräset konkurrera med mossa och ogräs. 

3.  Anlägg en kompost.

4. Bekämpa ogräset i stenläggningen.  
Använd gärna brännare.

5. Putsa häcken försiktigt om du inte  
klippte i höstas.

6. Provmåla en liten del av husväggen  
innan du köper en stor mängd färg.

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

 1995:- 
(3695:-)

949707

KOMBISTEGE 
Scando 

 1695:- 
(2150:-)

607896

TORKVINDA 

 549:- 
(664:-)

609467

BLOMKORG 

 259:- 
(350:-)

609794

BYGGSKYFFEL 

 199:- 
(268:-)

502421

LÖVRÄFSA 

 29:- 
(40:-)
505043

SKOTTKÄRRA 
Hörby 

 369:- 
(499:-)

541130

Dags att göra vårfint kring huset!



Föräldrakooperativet 
Ekens förskola i Färentuna söker en  

FÖRSKOLLÄRARE
till höstterminen 2011

Mer info och annons på 
www.eken.se

Tel: 08-560 310 35
Mobil: 070-935 63 60
Tunnlandsvägen 3
Box 56, 178 21 Ekerö
www.ekerobygg.se

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

 öppnar inom kort 
i Troxhammar Butiksby på Färingsö.

    
Vi söker frisörer, hudterapeut, 
medicinsk fotvårdspecialist, 

nagelteknolog, 
massörer och tatuerare.

Maila din CV till 
lisabergman@telia.com
eller ring 0709-55 04 45
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EKERÖ | Den 8 maj håller 
ekeröanknutna orkestern 
”Maybe Tuesday” konsert i 
Erskinesalen. Ingen mindre 
än den välkända sånger-
skan Viktoria Tolstoy är 
gästartist.

Konserten på Ekerö blir 
ett spännande musikaliskt 
äventyr. Det är 15 år sedan 
Viktoria Tolstoy med pappa 
Erik Kjellberg uppträdde 
tillsammans inför publik. 
Nu är det dags igen och nu 
är Viktoria Tolstoy en inter-
nationellt uppskattad jazz-
sångerska med utländskt 
skivkontrakt.

 Erik har varit professor vid 

musikvetenskapen i Uppsala 
universitet och har förutom 
det egna spelandet publice-
rat en rad intressanta böcker. 
Nu senast den uppmärksam-
made ”Jan Johansson – Tiden 
och musiken” som utkom 
härom året. 

 Maybe Tuesday bildades 
hösten 2002 på Ekerö av 
trumpetaren Bengt Eriks-
son, saxofonisterna Allan 
Pettersson och Leif Wigh. 
Sedan dess har, förutom Erik 
Kjellberg som spelar piano, 
arrangerar och komponerar, 
trumslagande munsöbon 
Peter Molin, basspelande 
Jurgen Sundberg, trombo-
nisten Mats Hübner och 

saxofonisten Åke Degerman 
från Stenhamra anslutit sig 
till Maybe Tuesday. 

Gästartisten Rasmus 
Kihlberg är en av de mest 
uppmärksammade unga 
jazztrumslagarna i Sverige. 
Han har spelat med både na-
tionellt och internationellt 
kända jazzgrupper. Som 
slagverksspecialist är han 
även lärare vid Musikhög-
skolan i Malmö.

 
Någonstans kommer mu-
siken ifrån. ”Blåsippor uti 
backarna står” sjöng Viktora 
Tolstoy som då hette Kjell-
berg på en liten uppvisning 
i klassen. Då var hon sju år. 
Några år senare kom Carola 
in i bilden. I Ljusdals folkpark 
sommaren 1983 satt Viktoria 
på pappas axlar och diggade 
den nya sångstjärnan till-
sammans med 10 000 andra 
besökare. 

Hon lärde sig Carolas låtar på 
gehör. Pappa Erik Kjellberg 
skulle svara för lite komp 
och med näsan i nothäftet 
fick han sätta sig in i Carola-
repertoaren. 

 Några år senare kom jaz-
zen in i bilden för Viktorias 
del alltså. På familjens skiv-
spelare snurrade dagligen 
pappas skivor: Art Tatum, 
Sarah Vaughan, Mozart 

och Bach, orgelmusik från 
1600-talet, The Singers Un-
limited, Burt Bacharach, 
Toots Thielemans, The Beat-
les, Bill Evans, John Coltrane 
och alla de andra...

Så började familjeduon 
utforska musikens hemlig-
heter. Viktoria dansade lätt 
fram genom låtarna och pap-
pa slet vid pianot. Då var hon 
15 år.  De bodde i Uppsala och 
snart kom Viktoria igång på 
arenorna i studentstaden 
tillsammans med musik-
kompisar. Pappa lockade 
med henne på konserter till-
sammans med sina jazzgub-
bar. Bolandsskolan stod för 
den formella musikunder-
visningen. 

 
Allt gick med en väldig fart. 
Första skivan spelades in i 
maj 1994, då var hon 19 år 
och hade tagit mammas ef-
ternamn Tolstoy. Det lät 
klatschigare tyckte en pro-
ducent. Pappa fick hänga 
med i skivstudion och till-
sammans gjorde de upp om 
repertoaren. 

Pappa skrev musik och 
text till fyra nya låtar och 
spelade vibrafon. I övrigt 
plockade de godsaker från de 
stora sångstjärnornas reper-
toar. Sedan har det rullat på.

EKEBYHOV | Under en 
majhelg visar Mälaröarnas 
konstelever upp sina alster 
på Ekebyhovs slott.

Konstnären Nils Ekwall har 
hållit kurser i oljemålning i 
kommunen i över tjugo år.

Varje år får eleverna till-
fälle att visa sina alster för en 
bredare publik när de ställer 
ut i galleriet på Ekebyhovs 
slott.

– Omkring trettiofem per-
soner från fyra av mina sam-
manlagt sex målargrupper 
ställer ut i år. Några av dem 
har gått en termin medan 
en del har målat hos mig i 
kanske tjugo år, berättar Nils 
Ekwall.

Målningar i olja och akva-
rell. En del från uppgifter i 
trefärgsmålningar, kopiera 
”gamla mästare”, stilleben, 
abstrahering och porträtt. 
Andra är målade mer fritt. 

Illustrera ett ”inre till-
stånd” har varit en uppgift 
under senaste året, göra en 
helt abstrakt har varit en an-
nan.

Även om det handlar om 
en elevutställning kan den 
som är intresserad av någon 
speciell målning, skriva upp 
sig för ett eventuellt köp.

Utställningen äger rum 7 
och 8 maj.

                            

                           EWA LINNROS

Unikt musiktillfälle Elevutställning 
på Ekebyhovs slott    

Konstnären och sundbybon Nils Ekwall instruerar Eva Röing som är en 
av de elever som ställer ut på Ekebyhov slottsgalleri.      Foto: Lotta Odelberg 

Ekerö får celebert besök då Viktoria Tolstoy uppträder tillsammans med 
ekeröanknutna orkestern ”Maybe Tuesday”.

 Foto: Joerg Grosse Geldermann

DROTTNINGHOLM | I år 
firar Drottningholms slott 
20 år som världsarv. I sam-
band med detta bjuds besö-
kare till Drottningholms 
slottspark på en mängd nya 
trädgårdsaktiviteter under 
2011, likväl som gamla tra-
ditioner för att fira detta 
jubileumsår. 

I västra gustavianska bos-
kén (trädsalen) i Drottning-
holms barockträdgård finns 
sju häckomgärdade rum som 
lätt glöms bort av besökaren 
då de göms bakom just höga 
häckar. 

I höstas planerade och 
planterade Drottningholms 

trädgårdsmästare 18 000 
vårlökar i dessa gömda och 
glömda rum. Under maj må-
nad är det dags att beskåda 
trädgårdsmästarnas installa-
tioner. 

Den 1 maj öppnar också 
Kina slott för säsongen. I 
samband med det presente-
rar Drottningholms slotts-
förvaltning en blomsterprakt 
av penséer på trapporna till 
Kina slott och dess gårdsplan. 
Besökarna kommer att mötas 
av en blomstertrappa med 
120 olika sorters penséer.

Tillsammans med skol-
barn från Mälaröarna och 
Stockholms stad planteras 
även världsarvssymbolen vid 

Kina slott med blommor för 
att fira att Drottningholm va-
rit ett världsarv i 20 år. 

Från och med den 11 juni 
kan besökare till trädgården 
vid Kina slott också uppleva 
en blomstertrappa med cirka 
100 olika sorters pelargoner 
och ett 40-tal olika fuchsior. 

Nytt för i år är att ”Slotts-
rosens dag” uppmärksam-
mas vid Kina slott. Datum för 
detta är den 2 juli. Under da-
gen kommer det att vara olika 
aktiviteter i rosens tecken. 

                         
                         

                          EWA LINNROS

Trädgårdsevenemang i Drottningholm

Drottningholmsparken bjuder på ett flertal trädgårdsevenemang under sommaren.             Foto: Håkan Nordberg



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

Till dig som verkligen 
ogillar elräkningar. 

får du en energisnål 
dammsugare från Siemens 

på köpet. Värde 2 290 kr. 

(Gäller 15/4 – 31/7.)

Just nu!

På IVT utvecklar vi värme- och energilösningar som är 
lika bra för miljön som för din ekonomi. Och faktum 
är att det nog aldrig varit smartare att sänka dina 
värmekostnader än just nu. Vår nya Svanenmärkta 
luft/luftvärmepump IVT Nordic Inverter KHR-N har 
fått toppbetyg i Energimyndig hetens tester och har 
marknadens bästa trygghetsförsäkring. När du köper 
den får du också Siemens energisnåla dammsugare 
Green Power utan extra kostnad. Mer information 
hittar du på www.ivt.se. Välkommen!
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IVT FÖRSÄKRING
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6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING
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Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

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

www.malaroidedesign.se

Här finns vi!

C

Tapetvecka på Mälarö Färg & Tapet!
TAPETYRA
Även ditt hem kan behöva en uppfräschning inför våren. 
Nu har vi fått in massor av nya tapeter som garanterat ger 
dig ha-begär. Välj bland Eco, Boråstapeter, Midbec,  
InTrade, Esprit, Sandberg, Sanderson, Decor Maison, 
Ralph Lauren, Photowall, Casadeco, Casamance, Cam-
engo, Fiona, Designers Guild och många, många fler!

Välkommen in för idéer och inspiration!

rabatt på tapeter från Casamance, 
Casadeco, Caselio, Camengo, 

Midbec & InTrade! 

20 %
Gäller t o m 30 april.

rabatt på övriga  
tapetkollektioner! 

10 %
Gäller t o m 30 april.



Öppen scen   hette kvällen när sju pop- och rockband från Ekerö 
kulturskola och Uppgårdsskolan bjöd på tung och gungig livemusik i 
Uppgårdsskolan den 14 april. Avslutningsbandet som ännu inte valt 
namn innehöll fr v Alexander Pansera, Joakim Bennerheim, Henric 
Lönnroth och Richard Wennerstrand.  

 Foto: Ove Westerberg

Trolldiplomet  överlämnades i år till barnboksförfattarinnan Barbro 
Lindgren ”som genom sitt författarskap förtjänstfullt bidrar till att 
barnens värld är och får vara förtrollad”. Överlämnandet gjordes av kul-
turnämndens ordförande, Gunilla Lindberg och chefen för Ekerö kultur, 
Lennart Lundblad under Barnens biblioteks treårsfirande den 10 april. 

 Foto: Anna Levahn
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Estrid – ett vikingaäventyr  hette Ekerö kulturskolas föreställning 
vars avslutning visades i Erskinesalen den 25 mars. Tidigare under 
veckan hade alla kommunens elever i årskurs två fått se den spännande 
inledningen.                      Foto: Johan Pontén

Bakdagar  Årets bakdagar i bagarstugan vid Uppgården på Adelsö  
lockade som vanligt fullt med deltagare. Bakexperten Agneta Collberg 
drillade både stora och små i tunnbrödsbakandets hemligheter. 

Foto: Lo Bäcklinder

Markuspassion I Ekerö kyrka framfördes den 10 april J. S. Bachs 
Markuspassion – ett verk som varit borttappat men nu är rekonstru-
erat. Stycket framfördes av Ekerö kyrkokör med solister och orkester 
under ledning av Kerstin Baldwin.

       Foto: Marianne Abrahamsson

Allanvisor  Sångaren Ola Hedén gjorde ett bejublat framträdande när 
han, tillsammans med Kerstin Baldwin vid pianot, bjöd på Allan Edwalls 
blandningar av lyriska formuleringar och burleskt folkliga uttryck, i 
Adelsö hembygdsgård den 14 april. Konferencier vid Adelsö-Munsö 
församlings Öppet hus var diakon Lena Burman Holmgren. 

 Foto: Ove Westerberg 

Invigning  Den 8 april återinvigdes Wrangelska salen i Ekebyhovs slott 
efter en noggrann renovering. På bilden ses kommunstyrelsens ordfö-
rande Peter Carpelan i samspråk med Gunilla Lindberg, ordförande i 
kulturnämnden och arkitekt Leif Lindén.                             Foto: Ewa Linnros

Gestalta med växter  Den 9 april på biblioteket i Ekerö centrum gav 
landskapsarkitekten och ekeröbon Emily Wade många bra råd och tips 
till besökare ivriga att börja med årets trädgårdsplanering.  

 Foto: Åsa Sjöberg

Stockbybilder   visade på Barnens eget bibliotek i Stenhamra den 17 
mars. Sven Burell och berättade om en svit gamla och nya bilder för 
en intresserad publik. Bilderna hade anknytning till hans senaste bok; 
Boken om Stockby, men fanns inte med i boken.         

Foto: Marit Anteskog

Fästingbussen  Vid samma tid som fästingarna började lämna sina 
gömställen och ge sig på Mälaröarnas folk och fä visade sig även 
Fästingbussen för första gången i vår. Under april, maj och juni står den 
uppställd på olika platser i kommunen för snabb vaccinering mot TBE.

 Foto: Lo Bäcklinder
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Öppet hus den 7 maj!

Skytteholmsviken på Ekerö – Det är här allting händer!

Vi bjuder på 
en kopp kaffe

Ta med denna 
kupong!
Gäller den 7 maj

GRATIS!
PROVA-PÅ-

GOLF

Kom och prova på golf kl. 11.00–14.00 under ledning av utbildad 
tränare på plats, fri pollett och lån av klubbor. Fritt spel på korthålsbanan.

Mälarö Golfrestaurang
Alla hälsas välkomna ut till oss för att avnjuta något gott att äta på verandan eller i matsalen.
Vi har nu öppet alla dagar i veckan och lunchen serveras kl 11.00–15.00.

Mälarö utsedd 
till Stockholms 

6:e bästa
bana 2010 av 

Golf Digest

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

PAKETPRIS
1.990:−(2.370:−)

Trädgårdsbord Long Beach, hopfällbar, Ø 70, H 72 cm 990:-. 

Trädgårdsstol Monteray, hopfällbar 690:-. Paketpris Bord + 2 st stolar 

i stål/svart. Finns även i vitt. 1.990:- (2.370:-). Pläd Orust 349:-.

DÖRRSTOPP

49:−
(89:−)

PAKETPRI
S

9.990:−
(13.860:−)

Trädgårdssoffa Idun i svart konstrotting, B 200, D 83, H 75 cm 5.990:-. Trädgårdsfåtölj Idun, B 78, D 83, H 75 cm, 2.990:-. Trädgårdsbord 

Idun/Olympia 113x58 cm 1.890:-. Paketpris 3-sits soffa + 2 fåtöljer + bord. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker dock längst t.o.m. 2/5.

DET ÄR INNE ATT VARA UTE!
Säsongens nya utemöbler är så sköna och praktiska att du kan möblera vardagsrummet 

med dem, eller ta med vardagsrummet ut. Välkommen till oss på Mio och se hela vårt utbud!

PAKETPRIS
8.990:−(9.330:−)

Trädgårdsbord Belmont i grå aintwood och borstad aluminium, 210x100 
cm 3.990:-. Trädgårdsstol Camden i svart texteline och borstad alumi-
nium, stapelbar, 890:-. Paketpris Trädgårdsbord + 6 trädgårdsstolar. 

Välkommen till Mio Bromma. Gårdsfogdevägen 8, mitt emot Coop på andra sidan Ulvsundaleden. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. Annandag påsk 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

HÄR 
FINNS

VI! 



Näringslivsrådet i Ekerö kommun 

Inbjuder till frukostmöte 
på Ekebyhovs slott 

torsdag den 5 maj kl 08.00-09.30.

Vi startar upp med kaffe/te och smörgås kl 07.45

Information om nya plan- och bygglagen (PBL). 
Presentation av nya 

kontors- och industrilokaler i kommunen.

Välkommen!

Anmälan senast 2 maj till frukostmoten@ekero.se

VILLAÄGARE!
Vi hyr ut maskiner för 
villa & trädgård:
Jordfräs, vedklyv, 
färgborttagare, jordborr, 
vertikalskärare, golvslip, 
röjsåg, lövblås m.m. 

Dessutom har vi ett 
komplett utbud av 
bygg & anläggnings-
maskiner.
Butiker: Ekerö & Solna
www.mgrental.se

Färentunavägen 65 (Färingsö Trä) 
Ingentingsgatan 2 (Vid Storgatan) 
08-560 247 80    www.mgrental.se

Öppet: Mån – Fre 06.30 – 16.00
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Låg andel högskoleutbildade
pedagoger i Ekerös skolor
Det rapporteras i nationell media 
om att föräldrarnas utbild-
ningsnivå påverkar barnens 
chanser att lyckas bra i skolan. 
Vi är inte överraskade, inom 
Socialdemokraterna har vi också 
länge talat om det livslånga läran-
det och strävat mot att hälften av 
alla barn/ungdomar ska ha möj-
lighet att gå vidare till högskole-
studier, någon gång i livet.

Ekerö kommun påverkas givetvis 
också av detta. Men här har vi även ett 
annat bekymmer. Vi kan i kvalitets-
redovisningarna som nu finns från 
2010 se att vissa skolor har det tuffare 
än andra. Målen som är uppsatta i 
kommunen när det gäller läsförstå-

else är inte uppnådda, på vissa håll är 
det så stor andel som 40 procent av 
barnen som inte uppnår målen när 
det gäller läsförståelse. Trots dessa 
dystra resultat fanns inga förslag eller 
ens tankar på åtgärder till barn- och 
utbildningsnämndens möte den 5 
april, inte förrän Socialdemokraterna 
yrkade på återrapportering från pro-
duktionen (ja det är så det blir i en 
beställar-utförarmodell!) före som-
maren. Vi vägrar acceptera att ytter-
ligare ett år passerar innan åtgärder 
sätts in för att bryta denna negativa 
trend, vi måste göra något nu!

SniTTET på andElEn högskole-
utbildade pedagoger i Ekerö ligger 
långt under landets – 29 procent mot 

54 procent. Kan detta måhända ha 
ett samband? Vi menar att alla som 
arbetar med våra barn måste ges 
möjlighet att få den vidareutbildning 
som är nödvändig för att vi ska ge 
barnen bästa möjliga förutsättningar. 
då måste kommunen ta ett ansvar 
och avsätta pengar för detta. det är 
klart att det inte kan ske på en natt, 
men det krävs långsiktigt systema-
tiskt arbete och att visionen att bli en 
av Sveriges tio bästa skolkommuner 
inte stannar vid att vara en pappers-
produkt! 

Moderaterna gläds åt svarta siffror 
i bokslutet, det hade vi också gjort, 
om det hade varit så att alla barn hade 
fått samma chans till att lära sig läsa 
och skriva, om alla äldre i framtiden 

skulle få chansen att bo tillsammans 
och att alla som äter mat från kom-
munens kök hade fått en allsidig kost, 
lagad från grunden av ekologiska och 
rättvisemärkta råvaror. Men så ser 
det inte ut idag och då måste vi satsa 
mer på våra barn, inte bara stirra oss 
blinda på svarta siffror i bokslutet!  

Vi kommer att vara den blåslampa 
som krävs för att ge våra barn och 
ungdomar i Ekerö den framtid och de 
förutsättningar de förtjänar!

– Socialdemokraterna 
i barn- och utbildningsnämnden 
Hanna Svensson, 
Jonas Andersson, 
Linda Spolén, 
Henrik Ludvigsson

¢¢¢¢	REPLIK

Fredrikshofs cykelklubb, 
Stockholms och Sveriges 
största, cyklar regelbundet på 
Mälaröarna under perioden 
april till september sedan 
många år. En torsdag i maj kan 
över 100 cyklister möta upp 
vid Brostugan för att delas 
in i olika fartgrupper. i varje 
grupp finns det utbildade 
ledare som före avfärd håller 
i en genomgång där säkerhet, 
uppträdande i trafiken etcetera 
tas upp. Gruppstorleken hålls 
ner, max 15 personer är bäst, 
bland annat underlättar det 
omkörningar. normalt cyklar 
vi ut på Färingsö, bland annat 

av det skälet att cykelbanorna 
räcker längre ut åt det hållet 
och att det finns ett vägnät 
bredvid Färentunavägen. Vi 
cyklar på cykelbanorna ända 
ut till Skå kyrka. Trafikreglerna 
gäller naturligtvis oss också, 
möten kan dyka upp när 
som helst, vilket vi ledare 
påminner deltagarna om 
regelbundet. när vi cyklar på 
Färentunavägen händer det 
ofta att vi delar in oss i mindre 
grupper för att underlätta 
omkörningar. det är lättare att 
köra förbi två mindre grupper 
än en stor. En källa till konflikt 
har ibland varit att vi väljer att 
cykla i två led, det verkar då 
kanske som om vi avsiktligt 

försöker vara i vägen. Tanken 
är då att gruppen blir kortare, 
normalt kan en bilist inte 
köra om en grupp som cyklar 
på ett led samtidigt som det 
kommer ett möte. Om bilis-
ten trycker sig åt höger för att 
få plats kan det få ödesdigra 
konsekvenser för cyklisterna. 
Cyklister är väl medvetna om 
att de är en mycket oskyd-
dad trafikantgrupp, en hjälm 
räcker inte långt utan skyddar 
egentligen bara huvudet vid 
fall mot vägbanan. Hittills 
har klubben varit förskonad 
från dödsolyckor. Under 2010 
körde tyvärr två bilister rakt in i 
våra grupper, en gång uppe vid 
Kungsberga och en annan gång 

vid Sånga-Sundby. Turligt nog 
blev det ”bara” kroppsskador. 
Mälaröarna är populärt även 
bland andra cyklister och bland 
klubbmedlemmar på andra 
tider. Jag vill uppmana alla att 
i största möjliga mån utnyttja 
cykelbanorna.

Jag vill passa på att tacka 
alla hänsynsfulla bilister på 
Mälaröarna. Vi ”Hofvare” 
försöker hela tiden bidra till att 
förbättra relationen oss emel-
lan! Även Ekerö kommun för-
tjänar en eloge  med välskötta 
cykelbanor som sopas tidigt 
på våren!

– Raymond Bergmark, 
Fredrikshof

Tunnelbana till Ekerö!
Ekerövägen blir fyrfilig. 
nu är det bestämt, läste 
jag i dn, av- och påfart till 
förbifarten vid Tillflykten 
och vid Edeby gård. peter 
Carpelan är ”mycket nöjd 
med uppgörelsen som ger 
Ekeröborna bättre väg in mot 
Stockholm. Han betonar 
särskilt att fyra filer gör det 
möjligt att ha busskörfält i 
båda riktningarna”. Men om 

man vill förbättra kollektiv-
trafiken varför inte lägga ett 
tunnelbanespår i stället för 
ett extra körfält för bussarna? 
Förläng tunnelbanan från 
Brommaplan ut till Ekerö 
centrum och använd vatten-
vägarna med fler färjelinjer 
och pendelbåtar istället för 
att bara satsa på biltrafiken.

– Pendlare

ty
ck
!

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

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

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

Hej ni hårt arbetande sopspecialister!
återigen är Ekerö kommun 
först med att få bort gruset 
på cykelvägarna eller som 
vi gärna ser det, inlinesvä-
garna. det är toppen för oss 
att kunna få en tidig start på 
säsongen nu när isarna är på 
väg att försvinna. Tack vara 
er kunde man i helgen göra 
en så kallad ”dubblish” med 
skridskor på FM och inlines 

på EM i helgen. ni är verk-
ligen på topp att år efter år 
fixa detta. Svd ringde mig i 
förra veckan och undrade var 
man kunde åka inlines och 
jag tyckte jag stack ut hakan 
lite när jag sade att Ekerö 
brukar vara först men att det 
nog skulle dröja två veckor. 
Två dagar senare var gruset 
borta. Även om jag fattar att 

det inte var på grund av mitt 
uttalande så är det mycket 
imponerande. 

– Med vänliga hälsningar
Måns Diedrichs
ordförande Stockholm 
Speedskaters

Foto: Måns Diedrichs

Vi försöker bidra till att förbättra relationen!

Många har på insändarsi-
dorna frågat sig när badhuset 
blir av. något som började 
planeras ännu tidigare är 

färjan till Hässelby. Har den 
också kommit av sig?

– Undrande bilist

Färja till Hässelby

Valborg 
Välkomna att fira Valborg 
på Ölsta Folkets Hus 
Kl 19 öppnar puben. Vi tänder brasan kl 20
och vi bjuder på live musik.
Alla är hjärtligt välkomna!
 
www.olstafolkpark.se

Ölsta Folkets Hus fyller 100 år!



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

LADY SENSITIVE 
5225 SJÖGLIMT

Kulörproverna och kulörerna på bilderna kan 
avvika från originalkulörerna.

LADY SENSITIVE 
9913 LAMMULL

LADYsensitive

Unik hälsoanpassad inomhusfärg utan hälsoskadlig 
emission och med minimal färglukt. 

LADY. När bara det bästa är gott nog.

VÄGG: LADY SENSITIVE 5225 SJÖGLIMT

www.jotun.seDEVELOPED IN COLLABORATION WITH

PREMIÄR
FÖR VÅR UNIKA

PEKSKÄRM!

ENKLARE KAN

DET INTE BLI!

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

Men en sak är sig lik: vårt världsunika värmesystem som gör att du kan 
kombinera sol- och bergvärme när du vill. Installera hela systemet direkt, 
eller bygg på med solfångare senare.

Läs mer på eviheat.se och läs mer om hur du kan minska dina elkostna-
der med en Solvärmepump!

www.eviheat.se

Vill du veta mer?
Fråga oss!

Vi är experter på att installera
Evi Heat Solvärmepumpar!

SOLVÄRMEPUMP
BEFRIAREN FRÅN ELBEROENDET

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

   |  50 år sedan  

50 ÅR SEDAN | Skadedjur, 
ogräs, sjukdomar och kemis-
ka stridsmedel riskerar att 
utplånas när mälaröborna 
ger sig i kast med bekämp-
ningar av allehanda slag. 
Här och där på öarna pågår 
kurser och aktiviteter som 
har till syfte att utrota och 
motarbeta det oönskade.

Mälardalens lantmannaför-
bund annonserar i början av 
april för femtio år sedan om 
att ogräsbekämpning börjar 
bli aktuell. En ”maskinsta-
tion” hos Sven Brodin på 
Adelsö och en hos Edvin 
Andersson i Färentuna står 
till förfogande för bekämp-
ning av ogräs, skadeinsekter 
och potatisbladmögel.

Strax därefter varnar en 
markägare på Munsö om att 
fosforförgiftade beten läggs 
ut på Bona och Lötens marker 
under två veckor i april för att 
döda kråkor och skator.

Likaså är det dags för polio-
ympning i Mälarökommun-
erna. Både nyympning för 
små barn, likväl som tredje 
ympningen för större barn 
och vuxna äger rum runtom 
i kommunernas skolor under 
april månad.

Ett stort oljeutsläpp på 
Mälarfjärden, strax väster om 

Adelsö, medför också stora 
risker för människor, natur 
och djurliv. En flygare från 
Barkarby flygflottilj upptäck-
te den stora oljefläcken när 
han flög över området. 

Landsfiskal Uno Berggren 
i Färentuna landsfiskalsdi-
strikt larmades och satte 
genast igång en utredning 
om vem som kunde ha gjort 
sig skyldig till utsläppet. Han 
hyser dock inget större hopp 
om att hitta den skyldige då 
det är mycket svårt att spåra 
var oljan kommer ifrån.

– Mycket talar för att det 
är en tysk båt som på detta 
otillåtna sätt har gjort sig av 
med sin spillolja. Det kan 
tänkas att oljan av vinden 
förs mot land och jag vill 
uppmana adelsöborna på öns 
västra sida att se till att båtar 
och båtmotorer, fiskenät 
och andra föremål i vattnet 
avlägsnas i tid, säger han.

Han uttrycker också oro 
över att det finns risk för att 
fåglar i området kan ta skada 
av oljeutsläppet genom att de 
får sin fjäderdräkt indränkt 
i den klibbiga oljan och där-
med mister flygförmågan.

Under tidiga våren sam-
lar en fyra tillfällen lång 
kurs som anordnas av Mä-
laröarnas hemvärnskrets 

hela 75 deltagare. Såväl 
hemvärnsmedlemmar som 
lotta- och rödakorsperso-
nal visar stort intresse för 
att lära sig hur man skyddar 
sig mot de för tiden nya 
atom-, bakterie- och gas-
stridsmedel som används 
vid krigföring.

– Vår strävan är att i 
första hand ge våra egna 
personalkategorier och de 
på Mälaröarna verksamma 
Röda korskretsarna en 
tillfredsställande utbildning 
för att dessa sedan i sin tur 
skall kunna föra lärdomarna 
vidare. Att så många deltar i 
kursen är ett gott bevis på att 
det dessbättre tycks finnas 
ett mycket stort intresse på 
Mälaröarna för utbildningar 
av detta slag, säger kretsche-
fen kapten Arne Hammar-
lund.

Även bioutbudet under april 
månad präglas av stridsvilja 
och rädslan för katastro-
fer. Filmerna som visas på 
traktens biografer har namns 
såsom: ”De sista människor-
na”, ”Ubåt anfaller”, ”Man 
mot man”, ”Djärva män”, 
”Sheriffen”, ”Desperata 
män” och ”Blodig seger”.

LO BÄCKLINDER

Bekämpning och utplåning 
under intensiva vårmånader



INNEBANDY | ”Linköping 
floorball games 2011” 
spelades helgen 8-10 april. 
Det blev en lyckad helg för 
Ekerö IKs P98:or.

Ekerö IK P98 vann på sönda-
gen Linköping floorball ga-
mes P12 Elit.

– De är så duktiga och de 
har varit bra länge, säger lag-
ledaren Martin Svan som till-
sammans med Pelle Björns-
son och Andreas Ljungberg 
hängt med killarna från start, 
det vill säga sedan spelarna 
var sex år. 

Cupen i Linköping inled-
des med gruppspelsmatch 

sent på fredagskvällen mot 
Linköping IBK, där Ekeröla-
get förlorade matchen. 

– Men sedan spelade de 
upp sig under gruppspelet 
på lördagen och gjorde några 
riktigt bra matcher och gick 
vidare till semifinal. Där slog 
de Nässjö som är ett mycket 
bra lag, berättar Martin Svan.

I finalen mötte de hemma-
laget Linköping IBK. Ekerö 
IK ledde med 3-0 i paus och 
spelade egentligen ut Linkö-
ping redan i första perioden. 

– Sedan trodde de kanske 
att det var klart, men Lin-
köping kom ut som ett nytt 
lag och pressade på rätt bra i 
andra perioden. Men det slu-

tade rättvist för Ekerökillarna 
med segersiffrorna 4-3.

Glädjen var stor, framfö-
rallt kanske med tanke på att 
det var precis på håret att de 
kom iväg. Veckan före såg 
det ut som om det inte skulle 
bli någon resa då de haft det 
svårt att få till det med ledare. 

– Men det löste sig med 
hjälp av snälla föräldrar som 
ställde upp, säger Martin 
Svan.

Tack vare att de vann blir 
Ekerö IK P98 inbjudna till en 
ny elitturnering med de bästa 
lagen från hela landet. 

                             
                                 EWA LINNROS

32  sporten | 

DET HÄNDER  TILL DEN 8 MAJ

FOTBOLL | Damer div 3A: 30/4 kl 12:45 Svanängens IP: Skå IK-P 18 IK Herrar div 7D: 30/4 kl 13 Söderby: Munsö IF-Stockholm BK 

HANDBOLL | Efter en 
rekordartat snabb transport 
genom division fyra vann 
Skå IK:s handbollsdamer 
hela sin serie och går nu 
upp i division tre. 

– Jag vet inte riktigt vad de 
har ätit den här säsongen för 
de har varit helt otroliga. Det 
är som om de har exploderat 
och att något har klickat till. 
Trots att de har haft en hel 
del tuffa utmaningar har de 
vunnit alla matcher, säger 
den stolte och glade tränaren 
Tojje Färhammar.

Efter att ha genomfört sin 
första säsong i seniorserien, 
kliver de nu upp i nästa divi-
sion.

– Det kanske låter lite kax-
igt men vi räknar helt kallt 

med att ligga i topp tre un-
der nästa säsong.  Det är inte 

omöjligt för vi har väldigt 
duktiga spelare, fortsätter 

Tojje Färhammar, som tränat 
laget sedan spelarna var sex år 

gamla. De allra flesta spelarna 
är födda 1992 och 1993 och är 

därför egentligen juniorer till 
åldern. Därför har de paral-
lellt med spelet i damserien 
även spelat i den högsta juni-
ordivisionen. Även där vann 
de sin grupp och kan stoltsera 
med dubbla seriesegrar.

Nu siktar de alltså på att 
hamna i topp även under 
nästa säsong och det enda 
smolket i bägaren är proble-
met med att få träningstider.

– Vi skulle verkligen be-
höva en riktigt bra hall i 
kommunen så att man skulle 
kunna få se alla dessa duktiga 
ungdomar bli så bra som de 
har kapacitet för, säger Tojje 
Färhammar.

                      
                     
                      LO BÄCKLINDER

Guld till Skå handbollsdamer

Innebandyseger för Ekerö IK P98 Malin från Lovö mot internationella isar
ISHOCKEY | Tjugoåriga 
Malin Zetterberg från Lovö 
avancerar målmedvetet 
mot en elitkarriär som 
hockeyspelare. Senast blev 
det SM-guld i riksserien 
för henne och Segeltorps 
damer som hon spelar med.

Malin Zetterberg startade 
med hockey redan som sex-
åring i Ekerö IKs P 91. Det var 
bara hon och en tjej till, res-
ten var killar.

– Jag tror att det är en bra 
skola att spela med killar, det 
är lite tuffare tag, säger Malin.

Efter det spelade hon med 
Ekerös damlag men när de 
lades ned flyttade hon över 
till Tranebergs damlag. Sam-
tidigt fortsatte hon att som 
enda tjej att spela med Ekerös 
killar.

Hon kom bara in som 
reserv till Örnsköldsviks 
hockeygymnasium. Malungs 
damlag hörde av sig och Ma-
lin flyttade till Malung och 
började spela för dem. Men 
det skulle bli betydligt längre 
flytt för Malin framöver.

En talangscout från orga-
nisationen Universal players 
såg Malin spela och rådde 
henne att skicka en film till 
Kanada. 2009 blev hon utta-
gen till kanadensiska Warner 
hockey school.

– Jag var där ett år. Det ro-
liga var att det lag jag spelade 

i vann sin serie, berättar Ma-
lin.

Vinsterna fortsätter. Hon 
har just spelat färdigt en sä-
song med Segeltorps damer 
i riksserien, där de tog SM-
guld.

Malin går sista året på Hud-
dinge hockeygymnasium, 
sedan är det dags för utlandet 
igen. 

– Nu har jag blivit erbjuden 
en plats på hockeycollege i 
fyra år, så jag åker till USA i 

augusti.
När Mälaröarnas nyheter 

intervjuade Malin 2009 sa 
hon ” Jag vill bli bäst, utveck-
las individuellt som hockey-
spelare och vinna en massa 
OS-guld.” Det kan vara värt 
att lägga hennes namn på 
minnet, hitintills ser det lo-
vande ut för Malin Zetterberg 
med rötter i Ekerö IK.

                          
                            EWA LINNROS

LÄGET!   18 APRIL

FOTBOLL
Damer div 3A 
Skå IK 1 1 0 0 4 - 0 3 
IFK Viksjö 1 1 0 0 2 - 1 3 
AIK DFF 1 1 0 0 2 - 1 3 
IK Frej 1 0 0 1 1 - 2 0 
P 18 IK 1 0 0 1 1 - 2 0 
FC Djursholm 1 0 0 1 0 - 4 0 
Åkersberga 0 0 0 0 0 - 0 0  
Vallentuna  0 0 0 0 0 - 0 0    
Hässelby  0 0 0 0 0 - 0 0   
Brommapojkarna 0 0 0 0 0 - 0 0  
  
                

Så här lyckliga är Skå IK Handbollsdamer för sina dubbla seriesegrar. Nu siktar de mot division 3.                                                                      Foto: Per Lönnborg

Ekerö IK P98 samlade efter en mycket lyckad helg i Linköping där de vann Linköping floorball games P12 Elit
 Foto: Katta Erkes

Malin Zetterberg i aktion.                               Foto: Suzanne Zetterberg Voltaire

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

Herrar div 4M 
Skå IK 1 1 0 0 3 - 0 3 
FC Krukan 1 1 0 0 4 - 2 3 
Ekerö IK 1 1 0 0 2 - 0 3 
Reymersholms  1 1 0 0 2 - 1 3 
Mariebergs SK 1 0 1 0 1 - 1 1 
Vasasällskapet  1 0 1 0 1 - 1 1 
Boo FF 1 0 0 1 1 - 2 0 
Järla IF FK 1 0 0 1 2 - 4 0 
Turkiska SK 1 0 0 1 0 - 2 0 
Spånga IS FK 1 0 0 1 0 - 3 0

Herrar div 7D 
Adelsö IF 1 1 0 0 2 - 0 3 
Skönadals BK 1 1 0 0 3 - 2 3 
FC Kasam 1 1 0 0 2 - 1 3 
Munsö IF 1 0 0 1 2 - 3 0 
Åkeshovs IF  1 0 0 1 1 - 2 0 
Wollmars FF 1 0 0 1 0 - 2 0 
En Bro Förmyck 0 0 0 0 0 - 0 0 
Stockholm BK 0 0 0 0 0 - 0 0
Real Gonzo FC 0 0 0 0 0 - 0 0   
Gimonäs FC 0 0 0 0 0 - 0 0 

      

Damer div 4A 
Bollstanäs DFF 1 1 0 0 8 - 0 3 
FC Järfälla 1 1 0 0 5 - 0 3 
Sollentuna  1 1 0 0 3 - 1 3 
Stocksunds IF 0 0 0 0 0 - 0 0 
Vasalunds DFF 0 0 0 0 0 - 0 0 
Essinge IK 0 0 0 0 0 - 0 0 
Kallhälls FF 1 0 0 1 1 - 3 0 
Skå DFF 1 0 0 1 0 - 5 0 
Reymersholms  1 0 0 1 0 - 8 0 



ŠkodaSuperb Combi Elegance fr. 235.200:-
Gäller manuella växellådor.

KÖP TILL

 

FÖR 5.900:-
Ord. pris 15.000:-

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

  
SÖDERTÄLJE: 

FORSKARGATAN 15. 

TEL: 08-553 779 25. 

VARD 9–18, LÖR 11–15

SÄTRA: 

MURMÄSTARVÄGEN 37. 

TEL: 08-503 339 01. 

VARD 9–18, LÖR–SÖN 11–15

TÄBY: 

ENHAGSVÄGEN 1. 

TEL: 08-503 339 27. 

VARD 9–18, LÖR 11–16

BROMMA: 

ULVSUNDAVÄGEN 118-132. 

TEL: 08-503 339 33. 

VARD 9–18, LÖR–SÖN 11–15

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”

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

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

bilar!  Välkommen in på en provtur.

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

SPARA
9.100:-

SPARA
10.800:-

KOMBI
TILLÄGG
3.900:-

SPARA
10.400:-

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

Škoda Stockholm
www.skodastockholm.se

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE  

MITSUBISHI OUTLANDER 

EDITION 30 PRIS 289.900  kr 

SVERIGES LÄNGSTA BILGARANTI



34   familj | 

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

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

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

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

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

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

Tidningen ansvarar ej för icke be-
ställt material samt för fel i annon-
ser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning 
2011
Jan 24
Feb 7, 21 
Mar 7, 21  
Apr 11, 25 
Maj 9, 23 
Juni 6, 20
Aug 22
Sep 5, 19 
Okt 3, 17, 31
Nov  21 
Dec 5, 12 

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Läs MN på nätet 
malaro.com

 nyheter
MÄLARÖARNAS

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt eventuell jpgbild. 

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

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

Vår lilla sol-
stråle Ras-
mus fyller 
1 år den 28 
april! Grattis-
kramar från 
mamma, 
pappa och 
storebror 
Robin.

Annika och 
Michael 
Sulusi, 
Ekerö, fick 
den 24 
januari 2011 
dottern 
Julia. Vikt: 
3500 g. 
Längd: 52 
cm.

Maja Bäcke 
10 år den 
3 maj 
gratuleras 
av farmor 
och farfar.

Elias Bäcke 
5 år den 
4 maj 
gratuleras 
av farmor 
och farfar.

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

 JPS Allservice  
EKERÖ   073-903 76 20

Högtryckstvätt
Rengöring 

av tak och altaner m.m.
Transport till återvinning m.m.

Starthjälp/personbilar

Ekerö närort. Ring för prisförslag 

Svartsjö Slotts 
Antikt

Kom in i slottet till vår 
trevliga antikaffär

Gammaldags godis 
i lanthandeln

Köper antikt & kuriosa
Special: marint & antika vapen

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

Vi hjälper till vid 
arbetstoppar!

Vår käre

Bertil Kindblom
*  28 juli 1922

har lämnat oss i sorg
och saknad 
22 mars 2011

I Sättra trädgård du kämpat 
med blommor och

plantering till allas glädje.
Du hade alltid glimten i ögat 

och din humor var inte 
långt borta. 

Vi kommer alltid att 
minnas dig!

Vännerna
________________________  

Begravningen äger rum 
i Adelsö kyrka fredagen 

den 6 maj kl. 11.00. 
O.s.a till Eva

560 521 74 eller 
076-225 520 65

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

Mälarökyrkan
Söndag 1/5 
11.00 Gudstjänst
Guds bästa gåva – Anden
Predikan: Stig Öberg

Söndag 8/5 
11.00 Gudstjänst
Att leva i dopet 
– dopförrättning
Predikan: Stig Öberg
Musik: Follow

Mälarötorg 12, Ekerö

NYKROG

A la carte serveras fr kl 16. Boka bord! 
Brasan tänds kl 21. Vi stämmer upp med 

gemensam sång vid brasan. Grillad korv och 
varma/kalla drycker (kaffe, Irish-coffe, läsk mm) 

kan avnjutas på vår uteservering. VÄLKOMNA!

För bordsbokning ring 560 330 25    www.nykrog.se
Träkvista, Fantholmsvägen 14B in till höger vid Ekerö båtklubb

Valborrgssmmässsoaafton
ppå NNyykrrog

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Färg-
utskrifter

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Virus i 
datorn?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Tillbehör 
till datorn?

FÖRLOVADE

• Magdalena och Tommy, Maldiverna 25 februari 2011.

FÖDDA

• Lisen har kommit till världen! 19 mars 2011. 
Grattis till Stina och Peter från stolta morföräldrar.

DÖDA

• Lillemor Ezelius, Stenhamra, avled den 27 mars i en ålder 
av 79 år

• Helge Bertil Kindblom, Adelsö, avled den 22 mars i en 
ålder av 88 år.

Äntligen öppet!
Nu även fredagar!

Vi öppnar 6 maj och har öppet alla
fredagskvällar och helger i maj.

  
VÄLKOMMEN! 
Tel. 560 230 70



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 villa radhus - 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, urebergs 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     10:00 - 16:00
Skärtorsdag 21 4 stänger servicekontoren kl. 12:00. Se tider på www.skatteverket.se 

Välkommen till oss på Västerort Djursjukhus 
– i ständig utveckling!

www.vasterortdjursjukhus.se

Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA

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

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

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

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

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

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

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

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

ögonlysare.

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

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

analgesi, tandvård, hudvård, kosthållning och mycket mer.

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

kunskap med säkra analyser och snabba svar.

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

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

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

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

ÖPPET: 
Mån-Fre 8-21  

Lör, Sön & Helg 10-16

AUKTORISERAD

ÖGONLYSARE!
NY VETERINÄR!

TELEFON 08-36 26 70 

• Privatpersoner annonserar GRATIS. 
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild 

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

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

SÄLJES

Två ädelpapegojor säljes. En 
hona och en hane. Födda i 
dec -10. Handmatade. Upp-
födarbevis finns och följer 
m vid köp. Säljer dem helst 
tillsammans för deras bästa. 
8000 kr/st. Favoritleksaker-
na följer m gratis. Kontakta 
mig via mail: jonas_
bjurstrom@hotmail.com

Monark damcykel 28 tum, 3 
vx, blå lite använd. Pris 2500 
kr. Tel. 759 04 18.

Inbyggnadsugn med varm-
luftsfunktion och keramik-
spishäll (ej induktion). In-
köpt, fungerar ypperligt. 
Nypris 3990. Säljes för 1500 
kr. Tel: 0739-92 47 87.

Fullt fungerande frys säljes, 
en extra i garaget eller kan-
ske en ny till sommarstu-
gan? Pris: 300:-. D: 55 cm. 
H: 155 cm. B: 59,5 cm, 7 
lådor. Anna  0702-15 28 78.

Surroundsystem inkl sub-
woofer och receiver, hög-
talar från Sonab D-serien/
Carlsson. Gott skick.
Handbok/bruksanvisning 
finns. 4 stativ ingår. 1500:-
Finns på Ekerö. Ring 070-
303 35 45

70-tals bokhylla i valnöt. 
3 delar med bar- och vitrin-
skåp. Mycket fin. 1000 kr. 
076-760 57 77. Else

En stor kasse flickkläder 
140-152 cm, sommar. 500 
kr. 076-760 57 77. Else

En kasse Wahlströms flick-
böcker från 8 år och upp. 
200 kr. 076-760 57 77. Else

Gammal kaffeservis med 
orange blommor. Hackefors. 
500 kr. 076-760 57 77. Else

Barncykel 16”. 200 kr
Karin 0762-15 58 98.

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.

UTHYRES

Sommarstuga, ca 40 kvm 
på Färingsö, ca 3 mil från 
Sthlm. Möblerat, två rum, 
veranda och litet kök. El, 
k/v vatten samt Separett 
i uthus. Skogstomt med 
sjöutsikt. Ca 100 m till bad. 
Ej djur eller rökning. Uthyres 
maj-sep. Kontakta Roland 
070-520 63 00.

ÖNSKAS HYRA

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

ÖVRIGT

Loppis i Gräsåker. Boende i 
Gräsåkers samfällighet ord-
nar loppis söndag 8 maj kl 
13-16. Välkommen att strosa 
runt på radhusgårdarna och 
fynda. Även fika. 

BYTES

En jättetrevlig radhustvåa 
2:a 60 kvm i Stenhamra
bytes mot en 2:a i Brom-
matrakterna eller förslag.
Vill byta så snart som 
möjligt. 0733-45 03 35 efter 
17.00 vard, alla tider helg.

 |  privata marknaden 



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

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

Skärmgardiner   Lamellgardiner   Gardintyger  
Gardinstänger och skenor   Lampskärmar   Garn   mm 

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

hud, kropp 
& massage

 Ansikts- och kroppsbehandlingar  

Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

   Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

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

VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

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

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

    

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! 

Nyhetserbjudande!

BE-behörighet 
20 % rabatt

        (ordinarie pris 860 kronor) 
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

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

1 APRIL | Ett inbrott upptäcks i ett fritids-
hus i Svartsjö. Oklart vad som stulits.

Ekerö centrum.

2 APRIL | -
kerad bil i Väsbyområdet

stenar.

Färentuna.
Ekerövägen

finns kvar.

3 APRIL | Närlunda inkommer en 

Lundhagen

affär i Träkvista.
Väsbyområdet sker inbrott och 

4 APRIL | Vid Skå industriområde 
-

Stenhamraskolan.

5 APRIL | Vid Ekebyhovsbacken upp-

Troxhammar sker ett inbrott i ett 

som stulits.

6 APRIL | Träkvista torg upptäcks en 
-

den släcks med vatten.

7 APRIL | 

i Tappströmskanalen.
Stenhamra upptäcks att en bil ut-

8 APRIL | 
Ekerö centrum samt Träkvista släcks.

Ekerö centrum blir en person som 

Träkvista skola inträffar en tra-

i Ekerö centrum.

9 APRIL | 
mobiltelefon vid Statoil i Träkvista av 

Färentuna kyrka

10 APRIL | Skå

-
Färingsö.

11 APRIL | Närlunda sker ett villain-
brott. Oklart vad som stulits.

Närlunda.

12 APRIL | 
Munsö.

Adelsöfärjan omhändertas en 

13 APRIL | -

Ekerövägen

Adelsö -

tillkallas.

Ekerövägen -
teholm.

14 APRIL | En mobiltelefon blir stulen 
Väsby.

Färentuna sker ett villainbrott. 

Ekuddsvägen.
Ekebyhovsskolan blir en elev av 

med sin mobiltelefon.

15 APRIL | Ett inbrott blir upptäckt i en 
Fågelön.

16 APRIL | Ekerö 
centrum -

17 APRIL | 
Fårhagsplan i Stenhamra.
Träkvista -

Fårhagsplan i Stenhamra blir en 

-
Jungfrusundsvägen.

36  larmet går | 

Bränder och skottlossning

FÖRTYDLIGANDE 

Den taxichaufför som sades ha ”bli-
vit av” med sin taxilegitimation  i 
Mälaröarnas nyheter nr 6 tappade sin 
legitimation och blev inte fråntagen 
den.

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Valborg Färingsö
Färingsö hembygdsförening 
ordnar valborgsmässofi-
rande med vårtal av Åke 
Bjurström. Eldkorgen tänds 
kl 20.30. Kaffe och bröd i 
köket på mangårdsbygg-
naden. Är vädret hyfsat, 
grillas även korv. Färingsö 
hembygdsgård.

Valborg Nykrog
Korv, drycker mm. Gemen-
sam sång vid brasan som 
tänds kl 21.Nykrog, Fant-
holmsvägen 14B.

Valborg Svartsjö
Svartsjö byalag bjuder på 
valborgsfirande framför 
Svartsjö slott. Brasan tänds 
kl 20.30, vårtal kl 21, fyr-
verkerier kl 21.30. Korv och 
hembakat till försäljning. 

Valborg Ölsta
Brasan tänds kl 20, livemu-
sik. Ölsta folkets park.

Ekebyhovs slott
1 maj, kaféansvarig: Ekerö 
gospel. Kl 14: Royers drag-
spelare. 7-8 maj, kaféan-
svarig: Ekerö/Färingsö 
rödakorskrets. 7 maj kl 14: 
folkmusik med Ölaget. 8 
maj kl 14: Birkakören från 
Adelsö. Öppet kl 12-16, Eke-
byhovs slott. 

Biodlarföreningen
Mälaröarnas biodlarförening 
träffas i föreningsbigården 
vid Ekebyhovs slott för årliga 
skötsel av bigården och 
diskuterar uppkomna frågor 
och problem.  Bislöja och 
fikakorg medtages.  1 maj kl 
14, tema: vårundersökning.

Sopplunch
Sångprogram ”I vårens ljusa 
tid”. Christina Falk och Åke 
Hultman, ackompanjerade 
av Jonas Lundahl, kyrkomu-
siker. Soppa serveras, pris 
40 kronor. 5 maj kl 12, Sten-
hamra församlingsgård.

Sopplunch
Sonorakören underhåller. 5 
maj kl 12.30, Klockargården, 
Lovö. 

Orgelkonsert
”Kluster i blomningstid”, 
Rickard Backlund, organist.
Andakt. 7 maj kl 15, Fären-
tuna kyrka. 

Jazz
Vårkonsert med Viktoria 
Tolstoy, Maybe Tuesday och 
Rasmus Kihlberg. Förköp 
i biblioteket, Ekerö C, barn 
under 9 år i vuxet sällskap 
går in gratis. 8 maj kl 15, 
Erskinesalen, Ekerö C. 

Evenemangstips:
red@

malaroarnasnyheter.se
 (Manusstopp:

 2 veckor  före utgivning)



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Personskador   
Asylrätt 
Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig!  37

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

Lilla Berga Skå, 179 75 Skå

Tel. 560 244 38 
www.micklack.se

Snabb reparation 
av mindre 
lackskador 
på bilar!

LACKERING

RÖRARBETEN

KONTORSMATERIAL M.M

FÖNSTER

PLÅTSLAGERIFÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer

M
O
TO

RB
RANSCH

E
N
S

R

I K S F Ö R BU
N

D

Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRANDSKYDD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Roger Sjögren 070-717 79 49

08-560 354 08

Nu på Ekerö!

F’SONS
ALLSERVICE AB

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

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

www.howqvistanderson.se
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PRIS 6 290 000 kr/bud. TOMT 1 026 kvm. Solsidevägen 1.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 6 rok, ca 205 kvm

Stora öppna ytor, högt i tak och genomtänkta detaljer Uteplats med sjöutsikt Vidbyggt garage
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En bättre fritidshusaffär.
Vi är en av de mäklare som säljer flest fritidshus i hela landet. 

Prata med oss så hjälper vi dig sälja ditt fritidshus också.
Läs mer på svenskfast.se.

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

EKERÖ GRÄSÅKER 4 rok, 120 kvm + 60 kvm

Omtyckt boende i 3 plan Nära till skola o dagis Barnvänligt
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PRIS 4 595 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 008 m² (friköpt). Rödhakevägen 6 B.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ ÄLVNÄS 5 rok, 132 kvm + 9 kvm

Stora soliga altaner Högt fritt söderläge Byggt 2011
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PRIS 690 000 kr/bud. TOMT 2 056 kvm . Hagalundsvägen 3. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

MUNSÖ EKEBY förhandsbesked finns!

Byggklar tomt med lantligt läge!
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Nöjda 
medarbetare 

gör bra affärer.

Läs mer om ”Sveriges bästa 

arbetsgivare” på svenskfast.se

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
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PRIS 5 850 000 kr/bud. TOMT 990 kvm (friköpt). VISAS Må 25/4 13.00-14.00, öppen visning. On 27/4, ring för tidsbokning. Solrosvägen 10.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ SKÄRVIK 5 rok, 159 kvm

Enplansvilla uppförd 1999 Högt i tak Öppna ytor Sjönära & Sjöutsikt Bra solläge
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Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Martin Larsson, Linn Lagerqvist,

Elizabeth Kumlin, Christer Eriksson, Susa
nne Eriksson

PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 2 297 kvm. Kärsgatan 19. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ NYCKELBY 3 rok, 37 kvm + 2 gästhus

Flera stugor Fritt lantligt läge Nära gångavstånd till bad o natur
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PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 5 490 kr/månad Pråmvägen 6 B. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ CENTRUM 2 rok, 62 kvm

Solig uteplats Ljus lägenhet Nära till Ekerö C Bekvämt boende
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PRIS 4 290 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 227 m² (friköpt). Harvägen 3a.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, 136 kvm + 62 kvm

Ljus öppen planlösning Lugnt läge mot allmänning Centralt

S
M
S
:A

3
4
6
1
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

Glad påsk!
 Stora och viktiga beslut 

fattas ofta när vardagen 

är långt borta och man 

får tid att fundera. 

Välkommen att kontakta oss 

för en borådgivning.

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



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 6 275 000 kr/bud. TOMT 1 197 kvm (friköpt). Hagens Backe 18.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ LUNDHAGEN total yta ca 280 kvm, 7 rok

Stora representativa ytor Gediget hus m ljus o rymd Bra rum i källarvåningen Dubbelgarage Nära till badplats, skola, dagis o busshpl
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PRIS 6 895 000 kr/bud. TOMT 919 kvm . Domherrevägen 28. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ ÄLVNÄS 5 rok, ca 142 kvm

Arkitektritat av Pål Ross Hög standard Låga driftskostnader
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PRIS 1 425 000 kr/bud. TOMT 1 976 kvm (friköpt). Skogsbrynsbacken 4.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN 2 rok, 49 kvm

Högt fint läge Gästhus om ca 22 kvm Nära bad och natur
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

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