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MÄLARÖARNAS

72,8 miljoner
kronor plus

9 MAJ 2011 | NR 8 ÅRGÅNG 62 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

Kommunens årsredovisning för 2010 presenterades på kommunfullmäktiges möte den 26
april. Allianspartierna var mycket nöjda med resultatet för 2010 som uppgår till 72,8 miljoner
kronor. Oppostionspartierna ställde sig kritiska
och påpekade att en stor del av vinsten beror
på årets markförsäljningar. | 6

NYA FÄRJOR LÄTTAR TRYCKET
En ny färja för dispenstrafik och en planerad färja
mellan Färingsö och Lövsta förväntas skona kommunens vägar från trafikslitage samt minska köerna. | 4

’’

”Ekerö kommun flaggar för att vara en ekokommun. Är detta något ni själva har hittat
på eller är det certifierat? Oavsett vilket
verkar det inte omfatta alla kommunens
invånare. På Adelsö har vi under två års tid
saknat återvinningsstation, en plats för returpapper, glas, plast och metall.” | 22 tyck

MODIG HJÄLTEINSATS
När 83-årige Kurt Jacobsén ramlade i vattnet
tillsammans med sin fiskekompis fick han oanade
krafter och lyckades rädda sin vän. Nu har han fått
Svenska livräddningssällskapets utmärkelse. | 15

BRIGGEN TRE KRONOR KOMMER
I mitten på maj lägger det ståtliga segelfartyget Briggen Tre Kronor till vid Jungfrusunds marina. Fartyget som hade sin jungfrutur 2008, är byggt utifrån
ritningar från 1857 och har fått utmärkelser som
världens vackraste briggfartyg. | 12

DROTTNINGHOLMS VÄRLDSARV FYLLER 20 wI
Den 3 maj planterade kungen den sista av de cirka 800 lindarna i den utbytta allén som leder från slottet
genom Drottningholmsparken. Detta skedde i samband med ett officiellt högtidlighållande av att världsarvet
Foto: Ove Westerberg
fyller 20 år under 2011. | 10

ALLTING TYSTNADE
På toppen av sångkarriären drabbades operasångerskan Linnéa Bergling av dövhet. Idag har hon ett
inplantat som hjälper henne att höra, men ljud gör
ont och musik smärtar. | 18

www.statoil.se

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

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

Bilda AB – tre månaders
bokföring på köpet!

HAR FLYTTAT IN I TROXHAMMARS BUTIKSBY

Lyssna på vår radioreklam på erb.se

2

Åldersrabatt!

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Kerstin Hedman, Illka Pärni
– måleri, objekt, grafik. 1429 maj, kl 12-16, galleriet,
Ekebyhovs slott.

Just
nu!

Är du 35 år så får du

35 % rabatt!

på G | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G.B6?'%&&

Hantverksstallet
”30 sätt att se träd på”,
textila bilder av Margareta Jansson, Ann-Marie
Bergström. Till den 15 maj.
17 maj-5 juni: ”Ackord från
min målarlåda”, akvareller av
mälaröbon Anders Höök. Tisö kl 11-17, Hantverksstallet,
Jungfrusunds marina.

Är du 65 år så får du

65 % rabatt!
Är du 100 år så får du

bågen gratis!

Konstvinden
Vårutställning med fika
14-15 maj kl 11-15. Oljemålningar, akvareller,
silversmide, gipsdesign.
Charlotta Lindvall, Helen
Karlsson, Lilian Ohlsson,
Lotta Johnzon, Anna Eriksson. Jungfrusundsvägen 2,
Träkvista torg.

Hos oss får alla råd att se!

Rabatten gäller på bågen vid köp av
kompletta glasögon t.o.m. 21/5 2011.
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

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

EVENEMANG

Trädgårdsdagar
Gratis halvtimmes trädgårdsföredrag med utrymme för frågor. 14-15 maj
på Rosenhill trädgård. Kl 11:
odla dina egna grönsaker, kl
13: plantera en örtträdgård,
kl 16: inspiration fruktträdgården. 15 maj kommer Kicken Berglund, leg.
örtterapeut och visar hur
man gör läkesalva och SPAprodukter. Fri entre. Arr:
Hillbillies garden services.
Konsert
Minneskonsert för Lars
Karlgren. 14 maj kl 15, Skå
kyrka.

O.Nordbergs ateljémuseum
Öppet hus. Möt ”Mälaröarnas Chagall” bland änglar,
torpare och ensamma
hjärtan. I ateljémuseet finns
ca 150 oljemålningar, relifer
och skulpturer från 50 års
konstnärskap. Kaffeservering. 21-22 maj kl 12-17,
Furulid, Munsö.

Ekebyhovs slott
14 maj: Alla Barns dag –
aktiviteter ute och inne. Kaféansvariga: Rädda barnen
Mälaröarna. 15 maj kl 14:
Ekerökören sjunger in våren.
Kaféansvariga: Folkpartiet liberalerna. 21 maj kl 14: Ilkka
Pärni och Kerstin Hedman
visar bilder och berättar om
sin konst. 22 maj kl 14: Ekerö
Royal Jazz. Kaféansvariga:
Färingsö Lions.

Utställning
Solrosen, träffpunkt för
personer med psykisk
funktionsnedsättning, har

Cykeltur
En vårtur genom Svartsjölandet på små bilfria vägar.
Cykling i lugn takt 2,5 tim-

mar, total tid 5 timmar. Tag
med matsäck och vatten.
Föranmälan. Deltagaravgift
30 kr för medlem, övriga 60
kr. 15 maj kl 9-14, samling
utanför brandstationen i
Tappström. Arr: Friluftsfrämjandet Mälaröarna.
Gökotta
Stunden är kommen att
skörda frukterna av många
års slit i Älby hages betesmarker. Kom och se
blommande hägg, fågelbär
och slån med rosa inslag
från vildaplarna. Gullvivor
och majsmörblommor och
kanske en ropande gök. 14
maj kl 8 vid ICA Nyckelby.
Samåkning kl 7.30 från
kommunhuset Tappström
eller Träkvista COOP. Arr:
Mälaröarnas naturskyddsförening.
Guidetur på Helgö
Årets första allmänna visning i fornlämningsområdet.
Ingen förbokning krävs.
Guide: Linda Wåhlander. 15
maj kl 18.30-19.30, samling vid parkeringsplatsen,
Helgö.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)
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konstutställning från årets
målarkurs. Öppet hus 18
maj kl 12-16, Fredriksstrandsvägen 2B.

ÖPPNINGS

paket

Låt din rådgivare hålla koll på din
ekonomi – bli Premium-kund.
Premium är till för dig som har högt ställda krav
på kompetens och service.
Som Premium-kund får du en egen licensierad
rådgivare, ett bollplank i ekonomiska frågor och
förslag på hur du kan utveckla din ekonomi.
Du får också många av våra bästa banktjänster.

MÄLARÖ
Ö TR
RÄNINGSVERK

flyttar

Välkommen in så berätter vi mer.

TILL JUNG
JUNGFRUSUND!
JUNGFRUS
NGFRUSUN
NG
UN

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

Värde ca: 3590:DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

worldwide

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

08-560 255 50
www.malarotraningsverk.se

Vi finns på Mälarö Torg 2 och har öppet
måndag och torsdag 10–18:30,
0,
övriga vardagar 10–16.

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

B Färingsö Skå

B Ekerö Sommarstad

Utgångspris 2 200 000:Tomt 3 434 kvm Trädgårdstomt
Adress: Tureholmsvägen 107
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-2726 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 4 700 000:6 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 159 kvm, biyta 185 kvm
Tomt 1 424 kvm Trädgårdstomt
Byggt 0
Adress: Berghagsvägen 3
Visas tor 12/5 18.00-19.00
och sön 15/5 14.00-15.00
Sms:a: FB 1071-2738 till 72456
för beskrivning

Stor södervänd tomt i underbart
sjönära område. Bygg Ert
drömhem med strålande sjöutsikt och 3 min till egen båtplats
med segelbåtsdjup. Tomten är
redan ansluten till el. Godkänd
infiltration med grannfastighet,
avloppstank behövs dock. Nära
buss, ICA och golfbana. Flera
fruktträd på tomten. Sommarvatten anslutet.
Tel: 070-109 86 81.
Webbnr: 1071-2726.

Trivsamt hus i populära sommarstán. Generösa utrymmen
för den stora familjen eller för
den egna företagaren. Härlig
tomt som gränsar mot allmänning. Utsikt över ängarna och
vattnet. Dubbelgarage. Möjligheternas villa
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2738.

B Färingsö Väntholmen

B Ekerö Adelsö
Utgångspris 1 295 000:3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 55 kvm, biyta 10 kvm
Tomt 3 299 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1966
Adress: Drottning Kristinas
Källväg 11
Visas sön 8/5 13.30-14.30
och mån 9/5 18.00-18.45

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 sön 8/5 12.30-13.30
och mån 9/5 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2610 till 72456
för beskrivning

Underbart torp för sommarnöje
eller vintermys. Med vattentoalett och borrad brunn med
frostskydd kan detta paradis
även användas på vinterhalvåret. Båtplats finns till fastigheten! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2628.

Idylliskt beläget på vackra
Adelsö, ligger detta rara lilla
sommarparadis! Välskött timmerstuga med mysig veranda
och spröjsade fönster. Gäststuga samt förrådsbod. Möjlighet till utbyggnad finns. Nära till
två fina badplatser med sandstrand. Direktbuss till Brommaplan. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2610.

B Färingsö Troxhammar

B Färingsö Stenhamra

B Ekerö Sandudden

B Ekerö Helgö

Utgångspris 5 990 000:8 rok, boyta 220 kvm
Adress: Ekeby Gårds Väg 13B
Ring för visning!

Utgångspris 3 500 000:6 rok, boyta 141 kvm och biyta 35 kvm
Adress: Alviksvägen 22
Visas sön 8/5 13.30-14.30

Charmig villa från -05 i två plan. Ogenerat o
idylliskt belägen näst intill golfbana med härlig
utsikt. Villan är i toppskick m garage.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2575.

Välskött och fint enplanshus beläget lugnt och
fridfullt i Stenhamra. Fyra sovrum. Två isolerade
garage, om ca 35 kvm vardera. ca 200 m till bad!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2870.

Utgångspris 3 175 000:5 rok, boyta 115 kvm
Adress: Siltgränd 18
Visas sön 8/5 12.00-13.00
och mån 9/5 18.00-18.45

Utgångspris 2 900 000:5 rok, boyta 81 kvm och biyta 81 kvm
Adress: Luruddsvägen 14
Visas sön 15/5 12.00-13.00
och mån 16/5 18.00-18.45

Tillbyggt kedjehus med två uteplatser, Mälarglimt
och trädgård. Braskamin, 3-4 sovrum & carport.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2776.

Hus på stor tomt med sjöutsikt! Två sovrum, vrum m öppen spis! Källare m badrum/bastu.
Garage. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2430.

B Färingsö Karlskär

B Ekerö Helgö

B Ekerö Adelsö

B Ekerö Sandudden

Utgångspris 2 325 000:5 rok, boyta 105 kvm och biyta 50 kvm
Adress: Ölstaholmsvägen 10
Visas sön 8/5 12.00-12.45

Utgångspris 1 950 000:4 rok, boyta 80 kvm och biyta 18 kvm
Adress: Västgårdsvägen 4
Sms:a: FB 1071-2779 till 72456 för beskrivning

Fast pris Från 5 245 000:7 rok, boyta 182 kvm
Adress: Fantans Väg 9-15
Visas sön 8/5 13.00-13.45

Äntligen! Med vidsträckt utsikt o mycket möjligheter. 5 min att gå till Mälaren. Cykla till Konsum
på 10 min. Tel: 0701098681.
Webbnr: 1071-2608.

Välrenoverad fritidsfastighet för åretrunt bruk.
Trivsam planlösning med ljus färgsättning. En
idyll som måste ses och upplevas på plats!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2779.

Utgångspris 975 000:2 rok, boyta 35 kvm
Adress: Hallstavägen 42
Visas sön 8/5 13.45-14.45
och mån 9/5 18.30-19.00
Trevligt litet sommartorp, beläget på solig, fin
naturtomt. Gäststuga inredd med rum, dusch och
toalett. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2792.

Andra etappen - C4 hus. Endast 4 st kvar!
Tomterna ligger i den fantastiska sydvästsluttningen med utsikt över badviken. Trivsam planlösningTel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2782.
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Nya färjor lättar på trycket
KOMMUNEN | Den nya
färjeleden för dispenstrafik
mellan Slagsta och Södra
Ängby kommer förhoppningsvis hjälpa till att
skona kommunens vägar
och broar. Mer än 400
tunga transporter om året
får nu chansen att välja en
annan väg. Den planerade
färjan från Färingsö förväntas också få stor betydelse
för Mälarötrafiken.
Den 15 april öppnades den
färjeled som ska transportera
tunga fordon som behöver
särskilt anvisad väg, så kalllad dispenstraﬁk, förbi Stockholm under den period som
Essingeleden renoveras. Färjeleden ska traﬁkeras under tre
år och sedan ska all traﬁk åter
använda sig av Essingeleden.
– Det är en lättnad för oss
och våra vägar, men det är
svårt att beräkna hur många
transporter det rör sig om.
Det återstår nu att se vad resultatet blir, säger Ann Wahlgren, teknisk chef på kommunen.
De tunga transporterna
har under Essingeledens renovering blivit anvisade andra vägar. Antingen har de
kunnat åka runt Mälaren via
Eskilstuna och Strängnäs,
eller så har de kunnat färdas

med Slagstafärjan över till
Ekerö och vidare norrut. De
har fått betala mellan 1 500
kronor och 15 000 kronor för
att åka med Slagstafärjan och
över Ekerö. Detta är pengar
som tillfaller kommunen och
priset är beroende av om det
behövs en varningsbil som
följer transporten eller inte.
Nu kan dessa transporter

istället använda sig av den
nya färjan som går med en
tur åt vartdera hållet morgon
och kväll mellan Slagsta och
Tyska botten. Som mest kan
den transportera 16 fordon
per dag.

det händer att de ställs in eller
inte fullföljs av annan anledning. Dessutom framgår inte
hur många dispenser som
gäller för både tur och retur,
eller till och med är tremånadersdispenser som gäller för
ett ﬂertal turer.
Ted Thulin, chef för Ekeröleden, har dock exaktare siffror.
– Förra året körde vi 442
dispenstransporter
med
Slagstafärjan och det var en
kraftig nedgång från tidigare
år. Mycket beror på att kommunen höjde taxan, säger
han.
Han

”Det är en lättnad
för oss och
våra vägar, men
det är svårt att
beräkna hur
många transporter
det rör sig om”

Traﬁkverket har beviljat 231
dispenser under de senaste
fjorton månaderna. Dessa säger dock inte mycket om hur
många transporter som verkligen genomförs eftersom

har goda förhoppningar om att den nya färjeleden ska leda till en ytterligare minskning av dispenstransporter.
– Vi hoppas på att färjan
ska avlasta Ekerö, men den
har inte kommit igång riktigt än, mycket beroende på
att den har en annan tidtabell
än Slagstafärjan. Den som
ska använda den nya färjan
får åka antingen 3.45 på morgonen eller 19.00 på kvällen
från Slagsta, berättar Ingrid
Rundblad, Traﬁkverket.
Ytterligare en färjelinje
som berör Ekerö kommun
och som väntas göra stor
skillnad för transporter till

Färingsö församling 9 maj- 22 maj

Gudstjänster

Detta händer:

TORSDAG 12 MAJ
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Lars Brattgård

10 MAJ KL 12.00
Öppet hus med sopplunch
Terminsavslutning
Färentuna församlingshem

SÖNDAG 15 MAJ
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst med dop
Fjärde söndagen i påsktiden
Lars Brattgård
TORSDAG 19 MAJ
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Ellen Jakobsson
SÖNDAG 22 MAJ
Skå kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Femte söndagen i påsktiden
Ellen Jakobsson

Besök vår hemsida
för mer information
om våra verksamheter
www.svenskakyrkan.se/faringso

11 MAJ KL 18.00
Det bibliska dramat, föreläsning
“En fascinerande berättelse”

Den nya färjan mellan Slagsta och Tyska botten är tänkt att avlasta bland annat Ekerö från tung trafik.

Foto: Gunnar Gudmundsson

och från kommunen är den
bilfärja som planeras mellan
Färingsö och Lövsta. Det har
varit förhållandevis tyst om
den under senaste tiden, men
arbetet fortlöper enligt Ann
Wahlgren.
– Vi håller på och jobbar
med ett förslag från kommunens sida och ska presentera
det under året. Därefter hoppas vi på att få igång traﬁken
så fort som möjligt, säger hon.
Den nya färjeleden är tänkt

att avlasta Brommaplan och
Essingeleden och även minska Mälaröarnas sårbarhet, genom att erbjuda ytterligare en
förbindelse med fastlandet.
Sträckan mellan Färingsö

och Lövsta har valts för att
göra färjelinjen så kort och
rak som möjligt, att angöringsplatserna ska ha maximalt djup samt att de ska ha
minsta möjliga bebyggelse.
Anslutningsvägen på Fä-

ringsö har vållat vissa bekymmer, bland annat då beﬁntlig
väg är väldigt smal och ligger
tätt inpå husen. Traﬁkverket
har dock lämnat över en utredning till Ekerö kommun
med ett ﬂertal möjliga vägsträckningar som utretts med
tanke på miljö, traﬁksäkerhet
och ekonomi. Det är denna
som nu ligger till grund för
kommunens fortsatta arbete.

LOPPIS
lördagen 28 maj kl 9-15
på kyrkbacken i färentuna

Anders Sjöberg
präst, författare
Färentuna
församlingshem

ÖPPET KYRKIS KL 10.00
Terminsavslutning
12 MAJ Sång & ljusandakt
Stenhamra församlingsgård
13 MAJ Sång & ljusandakt
Färentuna församlingshem
14 MAJ KL 15.00
Minneskonsert för Lars Karlgren
Skå kyrka
22 MAJ KL 19.00
Körkonsert med
Mälaröarnas Kammarkör
Skå kyrka

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

LO BÄCKLINDER

Har du något att skänka?
Alla pengar går till välgörande ändamål!
Kaffeservering Välkommen!
Ring!
Anna-Stina Pettersson
08-560 450 98
Vera Ohlsson
08-560 420 42
arrangeras av
Arbetsgruppen i Färentuna

Tappström

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

Färdiga för grillen

Spett
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Spanien. 400 g. 2-pack.
Förkokt. Jfr pris 49:75/kg.

39

90
/st

Grillsåser

Jonas Borssén. 250 ml.
Jfr pris 159:60/liter.

19

5k

/st

90

Sparris

/st

Peru. 500 g. Vit. Klass 1.
Jfr pris 39:80/kg.

Ca 300 g. Av gris.

Ca 80 g.

Veckans
självscanningvara!

Majs

Fläskspett

Bläckﬁskspett

Scan. Ursprung Sverige.

1990

Ca 300 g. Av nöt.

Lax och Paprikaspett

2990
10k

Köttspett

Marinader
Santa Maria. 65 g.
Jfr pris 76:92/kg.

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

ICA Butiksreklam

Priserna gäller vecka 19 t o m söndag 15/5 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Rusta för
sommaren 72,8 miljoner kronor plus
Försäljning av mark och fastigheter stor post

Husqvarna Automover 305
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:-

21.900:-

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

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

5.500:-

KOMMUNEN | Ekerö kommuns årsredovisning för
2010 presenterades på
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april.
Kommunen har ett positivt
resultat på 72,8 miljoner
kronor, men oppostionspartierna påpekade att en
stor del av vinsten beror på
årets markförsäljningar.
Koncernens resultat 2010 har
ett positivt utfall med 75,2
miljoner kronor. Av dessa redovisar AB Ekerö bostäder en
vinst på 2,7 miljoner kronor.
– Årsredovisning är osedvanligt stark och det är sjätte
året i rad som ett bra resultat
kan redovisas. Det goda resultatet beror dels på att skatteintäkterna har blivit högre.
Vi har också varit duktiga
med våra markförsäljningar
för att öka upp intäktsidan
och vi har varit återhållsamma med kommunens utgifter och kostnader, sa kommunstyrelsens ordförande
Peter Carpelan (M).
Verksamhetskostnaderna
har däremot ökat med 5,4
procent jämfört förra året vilket. Kommunens låneskuld
är också hög och uppgick vid
årets slut till 469 miljoner
kronor. Däremot har inga nya
lån tagits och de investeringar som kommunen gjort under 2010 har ﬁnansierats med
egna medel. Investeringarna
uppgick under året till 100
miljoner kronor.
För den kommande treårs-
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perioden kommer 30 miljoner kronor av vinstmedlen
öronmärkas till underhåll av
kommunens lokaler och sju
miljoner kronor kommer att
användas för framtida infrastruktursatsningar.
– Vi är en växande kommun och därför ska vi lägga
undan i ladorna under de
goda år som vi har nu för att
kunna använda när vi kommer in i tuffare perioder. Nu
när vi går mot ljusare tider är
det lätt att vara lite släpphänta och gladlynta, men det gäller att samtidigt behålla ordning och reda i ﬁnanserna,
fortsatte Peter Carpelan.
Oppositionen var inte lika

”gladlynt” inställda till resultatet. Oppositionsborgarrådet Lars Holmström (S)
poängterade att den absolut
största orsaken till överskottet är intäkterna från försäljningen av kommunens mark
och fastigheter.
– Det är inte en ansvarsfull
förvaltning. Vi kommer att
få problem med att förmedla
lägenheter för de med särskilda behov, och vi får mindre mark och möjligheter
att bygga i egen regi, sa Lars
Holmström.
– Kommunens nettointäkter från försäljningen av
kommunal mark var nästan
62 miljoner, men hur mycket
kommunal mark ﬁnns det

kvar att sälja? Jag vill citera
ett indianskt ordspråk, när
det sista trädet har fallit och
den sista ﬁsken är fångad,
då inser den vita mannen att
pengar inte går att äta, sa Ylva
Forslid, (Ö).
Hanna Svensson (S) påtalade att kommunen dessutom ﬁck ett tillfälligt konjunktursstöd på 34 miljoner
kronor från regeringen.
– Utan de här två högst
tillfälliga tillskotten i kassan skulle resultatet ligga på
11,8 miljoner kronor. Det kan
vara bra att ha i bakhuvudet
när vi har sålt ut alla våra arealer och fastigheter.
– Jag känner mig fortfarande som Robin Hood och
Peter Carpelan som sheriffen av Nottingham som nu
har 73 miljoner kronor under
huvudkudden. Men han har
ju sålt mark för 62 miljoner
så det är inte så underligt att
det ﬁnns så mycket pengar, sa
Kenneth Lindmark (V).
Miljöpartiets Lena Holst tog
upp två miljömål som inte
uppfyllts, dels att ta vara på
organiskt avfall, dels att öka
kvoten av ekologiskt serverad mat till barn och äldre.
– Regeringens mål är att 25
procent ska vara ekologiska
råvaror i de kommunala köken men årets notering i
Ekerö kommuns kök är 5,5
procent.
Vi har råd att göra sådana
här satsningar på hälsa, meningsfullhet, hållbarhet och
långsiktighet, sa Lena Holst.

”Årsredovisning är
osedvanligt stark
och det är sjätte
året i rad som ett
bra resultat kan
redovisas.”

Skolan tog upp en stor del av
diskussionen.
– Huvudmålet beträffande
skolan är att vi ska bli en av
landets tio bästa skolkommuner. Vi är på god väg men
har inte nått fram dit än. Vi
är glada och stolta men inte
fullt ut nöjda från alliansens
sida, sa Peter Carpelan.
Ylva Forslid undrade vilka
satsningar kommunen gjort
för att bli bästa skolkommun
och sa att 38 procent av kommunens tjugoåringar inte är
behöriga till högskolestudier
och 40 procent av kommunens elever inte klarar lästestet för årskurs fem.
Vänsterpartiets
Kenneth
Lindmark tryckte också på
vikten av kompetensutveckling då 62 procent av kommunens lärare inte är behöriga.
Miljöpartiets Krister Skånberg ville trygga en ﬂerårig

kompetensutveckling och
önskade en redogörelse för
det till i höst när budgetarbetet tas upp.
– Jag vill veta om ni tycker
att vi kan och vet allt om
kompetensutveckling och är
ni i så fall beredda från alliansens sida att berätta det för
oss andra? Eller tror ni också
som jag, att det ﬁnns en del
kvar att göra?
– När man hör vissa av er
kan man tro att det är någon
slags dysterkvistarnas afton. Det är en svartmålning
utan dess like. Det är som
det skulle vara den sämsta
kommun man kan tänkas bo
i. Jag vill också kommentera
en del felaktigheter. Det ﬁnns
alltid avsatta medel för kompetensutveckling, sedan kan
man alltid diskutera nivån,
replikerade Peter Carpelan.
Han fick också uppbackning

av övriga partier i alliansen.
– Centerpartiet återgår till
en positiv skildring av årsredovisningen. Vi tycker att det
är ett fantastiskt bra resultat,
en välskött kommun och
vi känner oss väldigt trygga
med den utveckling som vi
har kunnat följa på nära håll
under ett antal år. En del säger att kommunen gör ingenting, men stora frågor tar
lång tid att hantera och då får
man hoppas att resultatet blir
bättre när det väl kommer, sa
Solveig Brunstedt (C).
– Det är många här som
har sagt att vi kan satsa ännu
mer på våra verksamheter eller betala av på låneskulden,
men det här är oerhört starkt
reglerat och möjligheterna
till detta är mycket begränsade. Kommunerna får använda goda årens överskott
till att täcka upp för de dåliga åren och underskott ska
balanseras inom tre år. Undantagsreglerna för hur man
får utnyttja överskott är vagt
formulerade och dagens system skapar tyvärr en kortsiktighet i kommunernas planering, sa Jan-Erik Billter (FP ).
Sivert Åkerljung (KD) lyfte

fram kommunens låga arbetslöshet som ligger på 1,3
procent.
– Jag tror att det bara ﬁnns
en kommun i landet som har
lägre arbetslöshet. Sjukskrivningarna har också sjunkit
och när det gäller nystartade
företag ligger kommunen på
åttonde plats bland Sveriges
kommuner och i länet ligger
vi på andra plats.
Johan
Hammarström,
gruppledare
för
Socialdemokraterna
och
oppositionen i kultur- och
f ritidsnämnden,berömde
kommunens satsning på
ungdomsverksamhet Fabriken, men ansåg dock att det
satsas allt för lite på kulturen.
– Kultur sprider sig som
en löpeld och har en enorm
kraft för att skapa livskvalitet och tillväxt i ett samhälle.

Vi har en kulturstrategi som
säger att kulturen ska vara en
integrerad del i alla verksamheter, men vi har fortfarande
inte det målet behandlat i
samtliga verksamhetsplaner
på alla nivåer.

”Utan de här två
högst tillfälliga
tillskotten i
kassan skulle
resultatet ligga
på 11,8 miljoner
kronor.”

Han ﬁck medhåll av kulturnämndens ordförande Gunilla Lindberg.
– Kulturnämnden är den
minsta nämnden i kommunen som har de ﬂesta fornminnena av alla i Sverige.
– Behoven kommer alltid att vara större än de ekonomiska resurserna. Det
uppdrag vi politiker har är
att prioritera. Jag vill också
poängterade vikten av att
hålla ett vakande öka på kostnadsutvecklingen. Jag kan
försäkra om att vi kommer
att vidta ytterligare åtgärder
för att hålla nere den och jag
förutsätter också att ni stödjer oss i de ambitionerna, sa
Peter Carpelan.
Revisionens ordförande Gu-

nilla Jerlinger, redogjorde för
revisorernas arbete.
De bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad
med god redovisningssed.
De ﬁnner att de ﬁnansiella
målen har uppnåtts och att
det
verksamhetsmässiga
resultatet är förenligt med
fullmäktiges fastställda verksamhetsmål.
Balanskravet har också
uppfyllts. Gunilla Jerlinger
pekade på en del brister och
sa bland annat:
– De föreskrifter för medelsförvaltning som ﬁnns i
kommunen är fastställda
2000 och i mindre omfattning reviderade 2005. Det
ﬁnns behov av att kontinuerligt se över och omarbeta
denna typ av föreskrifter
för att möta omvärldsförändringar. Enligt kommunallagen ska även särskilda
riktlinjer för förvaltningen
av pensionsmedelsförvaltning upprättas. Några sådana
riktlinjer ﬁnns inte antagna i
Ekerö kommun och vi anser
att det bör upprättas.

EWA LINNROS

Nyheter & information från våra församlingar
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KYRKSIDAN
Gudstjänster

PÅSKDAGEN – dubbel glädjedag på Adelsö

Onsdag 11/5
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund

Söndag 15/5
Ekebyhovskyrkan kl 10.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST
Pernilla Hammarström
Adelsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Svän Fogelqvist
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA,
Ralph Sjöholm
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Staffan Eklund
Munsö kyrka kl 16.00
INFORMATIONSMÖTE
Ekebyhovskyrkan kl 18.00
VÅRKONSERT

Onsdag 18/5
Lovö kyrka 8.30
MÄSSA, Elin Rundh Dapo
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Pernilla Hammarström

Söndag 22/5
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Mårten Mårtensson, Ralph
Sjöholm.Ekeröensemblen,
dir: Kerstin Baldwin
Efter gudstjänsten: ORGELHEARING
Lovö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST,
Jonas Gräslund, Lovö barnkör under
ledning av Klara Valkare
Munsö kyrka kl 11.00
FAMILJEGUDSTJÄNST MED BIBELUTDELNING
Svän Fogelqvist, Adelsö-Munsö
Barnkör under ledning av Carina
Einarson
Ekebyhovskyrkan kl 14.00
MUSIKALEN TIDSMASKINEN
Ekerö barnkör under ledning av
Helena Hansson och Marie Björnvad,
präst: Jonas Gräslund

KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
14/5 Vägen till livet
Programansvarig:
Marianne Abrahamsson
21/5 Växa i tro
Programansvarig:
Barbro Arlinger
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PASTORATSRESA till SIGTUNA
…är lätt att sköta om. Den bidrar med miljövänlig gödsel så att
skördarna ökar. Med överskottet från jordbruket kan man betala
barnens skolgång och mediciner. Om tillståndet blir desperat kan
man t o m slakta grisen för att få mat.
Vid årets fasteinsamling till Svenska Kyrkans internationella
arbete samlade vi i Ekerö pastorat ihop 45 690 kronor! (14
000 kr mer än förra året.) Det räcker till exempel till 153 grisar i
Kambodja.
Ett stort TACK till alla som bidragit med arbetskraft, pengar,
engagemang , gåvor, matlagning och bakverk vid årets fasteinsamling och på så vis hjälpt många familjer undan hungern.
Yvonne Ahlbaum
Internationella gruppen, Ekerö pastorat

torsdagen 19/5 kl 9.00-ca 16.00

Avfärd från Ekebyhovskyrkan 09.00, Drottningholm 09.15.
Vi får en guidad visning av Mariakyrkan, äter lunch på Kopparkitteln,
kort stadsvandring i Sigtuna med möjlighet att titta in i Rådhuset
och Lundströmska gården.
Kostnad: 250:- Anmälan senast 13 maj till Anita Lahham, tfn 08-560
387 29 eller epost: anita.lahham@svenskakyrkan.se.

INFORMATIONSMÖTEN

Söndag 15/5 kl 18.00 i Ekebyhovskyrkan

Söndag 15/5 kl 16.00 i Munsö kyrka

Dofta, dofta vit syren...

OM INRE RENOVERING AV
MUNSÖ KYRKA

Vårkonsert
till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete

Mälaröarnas kammarkör
dirigent: Britta Müller
piano: Martin Oltsch

Mer information:
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud
tel 560 387 00 fax 560 387 01

PILGRIMSVANDRINGAR
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
Start 10.30 - ta med matsäck, vid målet serveras
soppa innan avslutande pilgrimsmässa kl 18.00
Anmälan senast 23/5. Kostnad: 100:Marianne Abrahamsson, 560 387 34

Studieförbundet
Vuxenskolan

Samarr. församlingarna i Birka kontrakt: Bromma, Färingsö,
Västerled och Ekerö pastorat

med bl.a. arkitekt Erik Langlet, tekniskt
byggansvarige Ingmar Sundberg
byggnadskommittén
Söndag 22/5 ca kl 12.00 i Ekerö kyrka

HEARING OM ORGELN I
EKERÖ KYRKA
Orgelkommittén, arkitekt Ulf Oldeaus

Kyrkornas
ÖPPET LÖRDAGAR 10.00-14.00
FLER VOLONTÄRER VÄLKOMNA!

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

www.maklarringen.se

4:a Lovö Drottningholm

Ekerö Närlunda

Charmigt br-parhus med sjöutsikt i unik boendemiljö endast ett stenkast från Mälaren. Stort trevlig kök och
ljust vardagsrum. Fantastiskt bad/relaxrum med bastu i källarplan. Uppvuxen trädgård och stort altandäck m
grill i fint söderläge. Växthus & trädgårdsbod. Eget garage. Genomgående mycket välhållet och i bra skick.

Underbart hus med ett högt insynsskyddat läge och en fantastisk utsikt med sjöglimt. 2092 kvm stor tomt,
eventuellt avstyckningsbar. Totalt ca 190 kvm, fördelat på 6 rum och kök. 2 fina badrum, varav ett helt nytt
med kakel och klinker och ett med bastu. Genomgående ljus modern färgsättning. Stort härligt altandäck om
ca 40 kvm med fint västerläge och panoramautsikt. Garage i husets soutterängplan. Nära till dagis, skola och
kommunikationer. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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Prästvik 4A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
134kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
134
5555
kvm
t Tomt:
092kvm
kvm
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
2 2092
natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 4 750 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Vinkelvägen 2
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Skärvik

Ekerö Väsby

Sjönära, lite sjöglimt och områdets högsta punkt! Fastigheten är om 2.328 kvm (delbar enl. detaljplan) och
är idag bebyggd med ett 1-plans hus från 1953/1978 samt ett uthus. Renoveringsbehov/rivningsobjekt. Läget är perfekt, i söder och i slutet på återvändsväg. Barnvänligt! Detaljplanelagt område med kommunalt v/a.
Skärvik ligger invid Mälaren, lugnt och naturskönt i ytterkant av Ekerö tätort. Endast ett par minuters promenad till bad. Nära till skola, förskola, bra busskommunikationer samt bilfärja mellan Jungfrusund-Slagsta.

Hörnradhus i omtyckta Väsby. Trevligt ljust kök och vardagsrum. Ombyggd övervåning med 3-4 sovrum och
allrum. Nyrenoverat fräsch 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.
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Mossvägen 26
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekrö 08-560 328 40
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Hampvägen 1
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sommarstad

Ekerö Närlunda

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

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, 4 bra sovrum och extra allrum.
2 nya badrum. Garage med generös förrådsdel. Bergvärme ger låga driftskostnader. Hörntomt på lugn
återvändsgata. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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Allévägen 36
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Grävlingsstigen 6
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra

Färingsö Stenhamra

Charmigt fritidshus som delvis bebos året runt. Området är detaljplanelagt och kommunalt v/a finns i tomtgräns. Härlig och fantastiskt fint anlagd trädgårdstomt som går att dela. Baksida vetter mot allmänning. I
huset finns storstuga med braskamin, bra kök m rymlig matplats, sovhytt o tvättrum m dusch, TM o mulltoa.

Välskött enplansvilla om 5 rok varav 4-5 sovrum, perfekt boende både för barnfamilj och äldre. Hörntomt
med lättskött trädgård utan direkt insyn, vetter mot allmänning. Bra solläge. Friliggande garage med
förrådsdel. Gångavstånd till bl a bad, båthamn, ridhus, skolor, daghem och affär.
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Pikstigen 4
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Rågvägen 2
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

www.maklarringen.se

Färingsö Ölsta

Färingsö Degerby

Radhus på landet! Bo billigt i mysigt 1-plans radhus. Löpande renoverad de senaste åren. Trivsamt kök i
lantlig stil, vardagsrum och 3 sovrum. Nytt duschrum 2008. Bra förvaringsutrymmen + egen tvättstuga.
Inhägnad plan trädgård med många vackra träd/buskar, rosor, syrénhäck mm. Nära buss och bad. Besiktigad.

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.

t Boarea:
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
7070kvm,
3030
kvm
t Tomt:
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
6161
1 1kvm
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 1 095 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Bågvägen 14C
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
193kvm,
kvm,
biarea:
kvm
*Boarea:
193
biarea:
1515
kvm
t Tomt:
685kvm
kvm
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1685
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 5 450 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

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

Färingsö Troxhammar

Färingsö Sånga-Säby

Fastighet centralt belägen vid Troxhammar golfklubb, i ett äldre fritidshusområde. Fastigheten är bebyggd
med 2 små hus. Ett 1-plans fritidshus byggt 1951 om 2 rum och kök. En enkel gäststuga med 2 rum. El,
sommarvatten och utedass. Naturtomt med högt söderläge. Närhet till bad, buss och mataffär. Område
med pågående detaljplanering.

Lantlig idyll! Fantastiskt läge och mycket vacker tomt om 14.752 kvm! Charmigt, soligt, fridfullt och härlig
vidsträckt vy. Mysigt 1-plans hus i bra skick, byggt 1984 om 3 rum och kök samt duschrum med wc.
Braskamin. Altan under tak. Gästhus med 2 rum. Förråd. Gångavstånd till buss. Besiktigad.

t Boarea:
kvm
*Boarea:
5858kvm
t Tomt:
400kvm
kvm
Bergssluttningstomt
*Tomt:
2 2400
Bergssluttningstomt
t Utgångspris: 1 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Torsbergsvägen 8
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
4747kvm,
44
kvm
t Tomt:
752kvm
kvm
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
1414752
natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 2 275 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Skillingevägen 31
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekrö 08-560 328 40

Färingsö Prästnibble

Färingsö Kungsberga Myrudden

Sjöläge! Ett härligt läge vid Mälarens strand med vidsträckt sjöutsikt och brygga med båtplats strax invid
huset. Huset är byggt 1949 + om/tillbyggt 1990 + 2008. 3 rum + nytt kök och nytt duschrum/tvätt. Trägolv, ljust och fräscht. Altan mot sjön. Lättskött trädgårdstomt, 609 kvm. Brygga ihop med 3 fastigheter.
Endast ca 35 min till Brommaplan. Besiktigad.

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.

t Boarea:
kvm
*Boarea:
5757kvm
t Tomt:
609kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
609
t Utgångspris: 1 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Klippans Väg 74
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekrö 08-560 328 40

t Boarea:
121kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
121
1515
kvm
t Tomt:
055kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
2 2055
t Utgångspris: 4 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Myrudden Erikslund
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Sånga-Säby

4:a Färingsö Kungsberga

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

Fantastiskt läge! Mysigt, lantligt och med gångavstånd till Mälaren. Mycket trevligt 2-plans bostadsrättsradhus om 4 rok med vidsträckt vacker utsikt över åker/äng, söderläge. Sol hela dagen! Kök med matplats,
4 bra rum (varav ett är delbart), två våtrum + egen tvättstuga. Bostaden har behov av viss invändig ytskikts
renovering. Altan under tak med vacker utsikt över fin natur. Lättskött trädgård med odlingsmöjligheter.
Garage i länga. Välskött Bostadsrättsförening. Nära till buss, mataffär, bad. Cykel/gångväg till Färentuna
skola/förskola.

t Boarea:
115kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
115
2525
kvm
t Tomt:
798kvm
kvm
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
2 2798
natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 2 725 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Sånga-Säby
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
100,5kvm
kvm
*Boarea:
100,5
t Utgångspris: 795 000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:
t Avgift:
655krkr
*Avgift:
5 5655

t
t
t

Skepparns Väg 8
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Världsarvet firar tjugo år
DROTTNINGHOLM | Den
3 maj firades världsarvet
Drottningholms tjugoårsjubileum med ett högtidlighållande på slottet. Många
prominenta talare pratade
om slottets betydelse för
Sverige och svenskarna.
Kungen planterade också
den sista linden i den förnyade allén.
Drottningholm är unikt
och mycket värdefullt, både
kulturhistoriskt och som
besöksmagnet. Kring detta
var enigheten total när
världsarvets tjugoårsjubileum ﬁrades vid en högtidlig ceremoni i Rikssalen på
slottet.
– Låt oss gemensamt fortsätta att göra världsarvet
tillgängligt för allmänheten
utan att kompromissa med
dess historiska värden, sa
kungen i sitt tal.
Han pratade om hur världsarvet har blivit en naturlig del
av vår vardag och hur parken
används för promenader,
picknick, brännboll och skidåkning. Detta enligt en tradition som sträcker sig mer
än 200 år tillbaka till den tid
när Gustav III uppmuntrade
allmänheten att agera publik
vid kungliga fester.
Senaste tidens debatt om

vad Förbifart Stockholm och
breddningen av Ekerövägen
kan innebära för världsarvets status berördes inte,
förutom att Peter Carpelan
knöt an till det i sitt framförande.
Han berättade om sin stolthet över att överenskommelsen med övriga parter om
förbifartens uppfarter och
breddningen av Ekerövägen
nu är i hamn.
– Vi säkerställer och stärker också världsarvets status
genom denna överenskommelse. Dessutom stödjer
vi reservatsbildningen på
Lovön för att förhindra framtida exploatering av området,
sa han.
Ytterligare talare från Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk pratade
om nutida och historisk betydelse samt att hela Drottningholmsmiljön ska ses
som en helhet.
Göran Alm, chef för Bernadottebiblioteket, var en av
dem som var med och formulerade ansökan till Unesco för drygt tjugo år sedan
och även han höll ett tal fyllt
av anekdoter och historiska
fakta.
Slutligen slog slottsfogde Fredrik Trolle fast vilka
skyldigheter som förknip-

Inför en regntyngd men munter församling planterade kungen den sista linden av 800 med hjälp av ståthållare Lennart Ahlgren och Thomas Norell,
generaldirektör vid Statens fastighetsverk.
Foto: Ove Westerberg

pas med att ansvara för ett
världsarv.
– Det är en kvalitetsstämpel som förpliktigar, inte
bara för vår generation. Det är
viktigt att alla parter inser sitt
ansvar och är beredda att göra
sitt bästa för att bevara vårt
världsarv, sa han.
Som avslutning på ﬁrandet
planterade kungen den sista

linden av alla de 800 träd som
bytts ut i den gamla allén som
sträcker sig från slottet och
fram genom parken. Den första planterade han 1998 och
i ett strilande regn skottade
han nu igen det sista planteringshålet.

VÄRLDSARVSKOMMITTÉNS MOTIVERING


>> ”Drottningholms Slottsområde – med slott, teater,
Kina Slott och slottsparken – är det bäst bevarande
exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i
Sverige och som samtidigt är representativt för all europeisk kunglig arkitektur från denna tid, uppförd med
Versailles som förebild och inspirationskälla.”

LO BÄCKLINDER

Inget valborgsfirande vid Sundby skola
SUNDBY | För första
gången på nästan femtio
år flammade ingen valborgseld på Sundby skolgård i
år. En populär tradition som
fått en oklar framtid på
grund av att ansvarsfrågan
blivit en stötesten.
För många boende i områdena kring Sundby skola har
den årliga valborgselden blivit det självklara valet på valborgsmässoafton. Men efter
några incidenter kring elden
har kommunen nu klargjort
hur ansvarsfördelningen ser
ut, vilket resulterat i att tidi-

gare arrangörer dragit sig ur.
– Det är alltid den som tänder brasan som har ansvaret
för den och jag tror att de inte
har varit medvetna om det.
Nu har vi som stöd till rektorn hjälpt till att ge information om vad som gäller enligt
brandförsvarets föreskrifter,
berättar Stefan Persson, säkerhetssamordnare i kommunen.
Han berättar att den rishög som så småningom blir
till brasa var orsak till en incident på skolgården under
förra året. Ett barn klättrade
upp och ramlade ner bland

grenarna, vilket föranledde
att man i år krävt att rishögen
antingen skulle förses med
nät eller staket, alternativt
att inga bilar skulle kunna
leverera ris förrän tidigast på
själva valborgsmässoafton.
– Det var även en incident
med en bil som körde in på
skolgården under skoltid
förra året för att lämna ris och
därför måste vi stoppa den
traﬁken, berättar Stefan Persson.
Likaså kräver kommunen
att glödrester och aska forslas
bort från platsen innan skolan startar på måndagen efter

valborgsmässoafton,
även
detta med anledning av att
det förra året fanns glödrester
kvar.

”Vi varken kan
eller vill åta oss
det ansvaret eftersom vi är en tomtägareförening”

Tidigare har elden arrangerats av en löst sammansatt
samling boende i området,

utan att någon organisation
står bakom. Närsta tomtägareförening har gett ekonomiskt bidrag till fyrverkerier,
men har inte upplevt att de
haft något formellt ansvar för
arrangemanget och vill heller
inte ha det i framtiden.
– Vi varken kan eller vill
åta oss det ansvaret eftersom vi är en tomtägareförening och det innebär en
massa juridiska svårigheter
kring ansvarsfördelningen.
Jag tror att lagstiftningen
har övertolkats när de nya
reglerna har tagits fram,
säger Cornelis Saers, ordfö-

rande Närsta tomtägareförening.
Nu har därför föreningen
frånsagt sig allt ansvar och
ingen annan har heller känt
sig manad att ta det formella
ansvaret, vilket ledde till att
ingen brasa ﬂammade på
Sundby skolgård i år.
– Vi tycker att det är väldigt
tråkigt att det blev så här, men
det är mitt ansvar att klargöra
vad som gäller. Det är samma
regler som gäller överallt, säger Stefan Persson.

LO BÄCKLINDER

DAGS ATT BÖRJA PLANERA

9LJ|UPDUNSODQHULQJI|UJUXQGHUJDUDJHXSSIDUWHULQÀOWUDWLRQHURFKYlJDUPP
6SnQJD0lODU|/%&$%ZZZVPOEFVH

www.husmanhagberg.se

Ekerö Gällstaö

Ekerö Färingsö

Exklusiv arkitektritad villa på en av Gällstaös högsta tomter med fin sjöutsikt i två väderstreck. 250 kvm. Genomgående
påkostade materialval där prisbelönta arkitekter planerat såväl byggnad som tomt. Stora glasade ytor och rum med härlig rymd och
fint ljus. Kvalitativt med nyskickskänsla i lugn idyll, där solen vandrar runt huset på generösa altaner. Drömboende där varje detalj är
genomtänkt och måste upplevas på plats. Ca 20 min. pendling till Brommaplan. Välkommen på visning!
Utgångspris: 8.900.000 kr Visas: Sön 8/5 13.00-13.45 & tis 10/5 19.00-19.30 Adress: Furustigen 9 Ekerö 08-560 304 22

Bedårande Lillegård med sjötomt i söderläge vid Mälaren. Lugnt lantligt läge med på ca 20 min.resväg till Brommaplan.
16.976 kvm tomt varav ca 7.600 vatten. Brygga med dykdjup. Charmig villa om 201 kvm samt flertal sidohus. Sjövy från såväl tomt
som hus. Ev. avstyckningbart framledes. Unikt drömboende i lugn idyll med stor potential!
Utgångspris: 7.900.000 kr Visas: Sön 8/5 11.30-12.30 & tis 10/5 17.45-18.15 Adress: Lillegård / Tutta Uddsvägen 7
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 Lundhagen

Ekerö Sandudden

Härlig Mälarvy från solgul villa by.1919 med stenkast från gemensam bryggan och egen båtplats. Renoverad, tillbyggt på
1970-talet med stora sällskapsytor och inomhuspool, 6x3 meter. Tot. ca 330 kvm. Äldre ytskikt, tillfälle att renovera efter egen
smak. Barnvänlig tomt om 2016 kvm i bästa SV-läge med strålande sjöutsikt. Charmigt sidohus om ca 30 kvm. som lämpar sig väl
för tomåring, eget företag eller uthyrning. Dubbla garage samt vidbyggda förråd och lekstuga. Ett drömhus med stor charm!
Utgångspris: 7.500 000 kr Visas: Sön 15/5. Vänligen ring för info. Adress: Murrebovägen 6 Ekerö 08-560 304 22

Eftertraktat kedjehus i suterräng ett par stenkast från Mälaren och sandstrand med möjlighet till båtplats. Genomgående
fint skick. Välplanerat, 121 kvm, 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 Visas: Vänligen ring för info. Adress: Stengränd 19 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Bokskogen 2:a - mini 3:a
Högt ljust läge med underbar balkong i soligt SV-läge. Ogenerat med fri vy över grönska. Barnvänligt lugnt boende i centralt
läge med gångavstånd till Ekerö Centrum. Fint skick med aktuella materialval. Fönster i tre väderstreck ger ljusa rum. Yteffektivt
boende som kan bli mini-3:a, om man så önskar. Närhet till bra skola och daghem. Eftersökt läge vid grönområde.
Utgångspris: 1.195 000 kr Kvm: 56 Avgift: 3.322 kr Visas: Sön 15/5. Vänligen ring för info. Adress: Gustavavägen 68
Ekerö 08-560 304 22

Köpa, sälja eller kanske
bara en kostnadsfri
värdering?
Varmt välkommen till oss!

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

glund
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Ståtligt skepp besöker Ekerö
JUNGFRUSUND | I slutet
på maj får mälaröborna
njuta av en marin skönhet.
Det stolta segelfartyget
Briggen Tre Kronor lägger
då till vid Jungfrusunds
marina och fäller ned landgången för alla som vill
komma ombord och kika.
Segelfartyget Briggen Tre
kronor har sin förlaga i briggen Gladan som sjösattes
1857.
Men Briggen Tre Kronor är
betydligt yngre och hade sin
jungfrutur den 6 juni 2008.
Sjöbefälen Jan-Erik Mansnerus och Olle Strandberg
hade båda en dröm om att få
segla ett äkta råtacklat fartyg.
De hade även en tanke om att
få till en kombinerad praktisk
och teoretisk utbildning ombord på ett seglande fartyg.
Året var 1993 då diskussionerna började om ett fartygsbygge.
– De sa att ”vi ska bygga
ett fartyg av gammal modell
med gammal teknik innan
det är för sent, för de som
kan det här är på väg att försvinna.” Så småningom blev
idéerna en plan, förmodligen
ganska wild and crazy av de
här äldre gentlemännen, berättar Göran Lindstedt som är
VD i Briggen Tre Kronor AB.
Tidigt i projektet kon-

taktades jazzmusikern och
entreprenören Bunta Horn
och via honom engagerades
konstnären Björn Lindroth. I
krigsarkivet hittade man originalritningarna till Briggen
Gladan, byggd 1857 i Sverige.
– 1942 sprängdes Gladan.
Då hade det kommit moderna saker så som ångfartyg och
segelfartygen var inte intressanta längre , fortsätter Göran
Lindstedt.
Allt eftersom framskred projektet. Det bildades en sorts
vänförening för att stödja,
som de sa, ett omöjligt projekt. Den föreningen ﬁnns
kvar och har idag 3500 medlemmar.
Det omöjliga blev dock
möjligt. Idag är Briggen Tre
Kronor ett fullgott segelfartyg, byggt för att segla i
hundra år. Skrovet är i massiv
ek i två lager. Det har gått åt
bortåt 700 till 800 fullstora
ekar till att bara bygga skrovet. Sedan har ytterligare 400
till 500 tallar och sibiriskt
lärkträd använts för att färdigställa fartyget som väger
360 ton.
– En brigg i det här fallet
har två master och sexton segel när vi hissar fullt. Linjerna
är kanske det vackraste som
går att hitta idag. Vi har fått
massa utmärkelser som värl-

Briggen Tre kronor med alla 16 segel hissade.

dens vackraste briggfartyg,
berättar Göran Lindstedt.
Med Briggen Tre Kronor är
inte bara ett vackert segelfartyg. Under vägen insåg man
från ledande håll att man
måste ha en plan för framtiden då det är dyrt att driva ett
sådant fartyg. En grupp kom
till för att ﬁnna svar på vad
man skulle göra av produk-

Foto: Sture Haglund

ten när den var klar och man
bildade ett aktiebolag som
idag har 3500 aktieägare.
– Det bestämdes också vad
hon ska användas till. Hon
ska göra gott i Östersjön och
med två huvudsakliga fokus,
ungdomar i utanförskap och
miljöprojekt.
Genom åren har man seglat med ungdomar från frys-

huset med invandrarbakgrund, med 150 cancersjuka
barn som är tillfrisknade men
som ändå är märkta av sin
sjukdom på något vis.
– Vi har seglat med barn
från kriminella familjer i projekt för att få dem att börja
trivas och umgås med varandra och med ungdomar som
kommer från drogprogram,
säger Göran Lindstedt.
Briggen Tre Kronor AB
verkar också som en ambassadör för Östersjöregionen,
med fokus på att stimulera
tillväxt och entreprenörskap,
att främja Östersjöns miljö
samt utveckla unga människors samverkan och ledarskap med inriktning att driva
projekt med tydlig hållbarhetsproﬁl.
– Vi arbetar tillsammans
med
Världsnaturfonden,
Håll Sverige rent, gröna bilister och med alla som passar in
i vår plattform när det gäller
hållbarhetsfrågor.
Man har också ett samarbete

med elever från marina gymnasiet i Danderyd som går
skeppsbyggarlinjen. När det
gäller underhållet ﬁnns också
en rad volontärer från ”riggoch underhållsgruppen” som
jobbar hela året med fartyget
och underhåller och målar.
På Kastellholmen, där farty-

get har sin hemmahamn, har
man också en egen verkstad
där allt till fartyget tillverkas.
Briggen Tre Kronor uppmärksammas också internationellt.
– Vi är inbjudna av olympiska komittén i London till
att vara delaktiga på något vis
i OS 2012, men det förutsätter att vi hittar partners som
vill vara med och ﬁnansiera
det hela. Vi har också fått utmärkelser från många håll.
Ungdomarna från fryshuset
ﬁck vara med och ta emot pris
av Vladimir Putin i St Petersburg 2009.
Fartyget har seglat i alla länder runt Östersjön och deltagit i Tall ships race.
Närmast ligger ett projekt
i samarbete med SE-banken
med fokus på miljön i Mälaren.
Och så kommer Briggen
Tre Kronor till Jungfrusunds
marina den 21 maj.
– Vi bär med oss buskap
om vatten riktat till både
barn, ungdomar och vuxna.
Och så vill vi dela med oss av
den skönhetsupplevelse som
detta segelfartyg bjuder på,
avslutar Göran Lindstedt.

EWA LINNROS

Förskolechef till
ny förskola på Ekerö
Vi expanderar och söker
Redovisningskonsulter
Ekerö Redovisningsbyrå AB med 15 anställda på Ekerökontoret och cirka 500 klienter
är en av de större redovisningsbyråerna i
Sverige.
Vi söker nu redovisningskonsulter på heltid. Du kommer självständigt att ansvara
för klientuppdrag med framförallt bokföring,
bokslut, årsredovisning, deklaration, rapportering och aktiv konsultation.
Lämplig bakgrund är ekonomisk utbildning
samt några års praktisk erfarenhet av bokföring, bokslut och deklarationer.
Engelskakunskaper är ett krav.
Vi kan erbjuda Dig fortbildning och möjlighet
till avancemang inom företaget. Våra medarbetare har stor frihet under ansvar med
P|MOLJKHWWLOOÁH[LEHODUEHWVWLGRFKHQYLVV
del distansarbete. Konsultuppdrag ute hos
klienter förekommer.
Vår arbetsplats är belägen i Ekerö centrum.
Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och tidigaste tillträdesdag
skickas till Ekerö Redovisningsbyrå AB,
'LDQD/DUVVRQ%R[(.(5g
7HOHIRQHOOHU
diana.larsson@erb.se.

Kids2Home söker en förskolechef till vår nya
förskola i Ekerö tätort som öppnar i augusti 2011.
.LGV+RPHGULYHULGDJÁHUWDOHWI|UVNRORURFKKDU
utvecklat ett koncept med fokus på hälsosam kost,
lite längre öppentider, samt extra föräldratjänster
VnVRPPRUJRQÀNDOXQFKRFKPLGGDJVOnGRUEDUQ
SDVVQLQJRFKEDUQOlPQLQJ9LKDUHQVWDUNVHUYLFH
NXOWXUGlUYLVHUI|UlOGHUQVRPNXQG9nUSHGDJRJLN
följer läroplanen enligt Skolverket.
9LV|NHUHQSHUVRQVRPNDQWDDQVYDUHWDWWYDUD
PHGDWWHWDEOHUDHQQ\VNRODYLONHWLQQHIDWWDUEODQG
annat anställa personal, organisera verksamheten
samt ha ekonomiskt resultatansvar.
'XInUVW|GRFKXWELOGQLQJDYRVVPHQEOLUDQVYDULJ
för att upprätthålla Kids2Homes verksamhetsplan,
kvalitetskrav och vår höga servicenivå gentemot
föräldrarna. I förlängningen ser vi att du ska ta chefs
rollen för ytterligare enheter i närliggande områden.
Du ska ha förmåga att skapa förtroende samt vara
en tydlig, sympatisk och rak ledare med fokus på det
ElVWDI|UEDUQHQRFKI|UlOGUDUQD
9LHUEMXGHUGLJDWWDUEHWDLHWWHQWUHSUHQ|UVGULYHW
I|UHWDJPHGVQDEEDRFKNRUWDEHVOXWVYlJDUVRP
NRPPHUDWWHWDEOHUDÁHUWDOHWQ\DI|UVNRORUGH
kommande åren.
9LYLOODWWGXE|UMDUPHGDWWPHMODHQ&9VDPWHQ
NRUWEHVNULYQLQJDYGLJVMlOYVRPHQI|UVWDLQWUHV
seanmälan. Mejla till per.uppman@kids2home.se.
7HOHIRQ

GRATIS

Välkommen till vår

Tävlingar, demos
och hemliga
erbjudanden
ffrån bl a följande
leverantörer:

ONSDAG

25 maj
kl 18:30

Vi bjuder på:
t(SJMMBUJNÌOHB
olika former
t(PEBESZDLFS
t5ÊWMJOHBSNFE
otroliga priser
t*OUSFTTBOUB
demos av våra
leverantörer
t.BTTPSBW
hemliga, smått
osannolika
erbjudanden
t5SPMMLPOTUOÊS
som lurar oss
alla, mm mm

ANMÄLAN = inträdesbiljett ! SENAST 18 maj
Mejla till charlie@faringsotra.se. Ange namn, mejladress
och antal personer som kommer. Du kan också anmäla dig
i butiken eller genom att ringa Charlie på 08-560 247 63.
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Hela det hemliga programmet, vad som gäller och alla erbjudanden får du som
anmält dig via mejl ca en vecka innan festen.
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Hjälte med extraordinära krafter
MUNSÖ | En riktig vardagshjälte fick nyligen
Svenska livräddningssällskapets fina utmärkelse
för att han räddade sin
fiskekamrat från att drunkna i september 2010. En
insats utöver det vanliga
av 83-årige munsöbon Kurt
Jacobsén som inte simmat
på 25 år.
– Allt gick på en sekund,
jag hann inte ens vända
mig om i båten innan vi låg
i vattnet, berättar Kurt Jacobsén om den dramatiska
händelsen som började
med att han och en kompis
skulle ut och fiska på Laxsjön på Munsö.
De hade gjort fast ankaret
så att båten inte kunde driva
iväg och förmodligen var
det detta som gjorde att båten slog runt istället för att
gunga till när de rörde sig i
båten. Helt plötsligt låg de

båda männen i vattnet och
Kurt Jacobsén förstod genast
allvaret i situationen.
– Jag började med att simma efter årorna som drivit
iväg eftersom jag tänkte att
de kunde vara bra ﬂythjälp,
berättar han.

”Jag tänkte bara
att det måste
funka och det
fanns inget annat
alternativ”

Därefter fick han tag i sin
vän, vars flytväst hade gått
upp och gjorde att han inte
själv kunde simma. Han
dök ner och fick av honom
stövlarna för att dessa inte
skulle försvåra livräddningen och bogserade sedan in honom till land med

en enorm kraftansträngning.
– Jag tänkte bara att det
måste funka och det fanns
inget annat alternativ, säger
Kurt Jacobsen.
Med tanke på att kompisen
är en storväxt man och Kurt
Jacobsén en spenslig herre på
83 år, så förstår man vilken
bedrift det hela var.
Kort efter händelsen började Kurt Jacobsén dock att
tappa krafterna och det visade sig att han hade kraftiga förträngningar i ﬂera
blodkärl vilket ledde till att
han ﬁck genomgå en omfattande hjärtoperation. Mitt
under operationen brast stora kroppspulsådern. Enligt
läkarna hade detta kunnat
hända precis när som helst
och det är så nära ett under
man kan komma att det inte
hände under själva livräddningen.
Även Svenska livrädd-

ningssällskapet ser Kurts
Jacobséns insats som en stor
bedrift och bedömer att han
har gjort sig väl förtjänt av
medaljen och diplomet som
endast delas ut till en handfull personer i hela Sverige
per år.
– Han har gjort allting precis som man ska göra. Han
har visat på en otrolig sinnesnärvaro och att han dessutom tog årorna till hjälp
är föredömligt, säger Johan
Söderlund, länskonsulent på
Svenska livräddningssällskapet.
Nu återhämtar sig Kurt
Jacobsén från sviterna efter operationen och hoppas
på att han snart ska kunna
komma ner till sjön för att
vara med sina ﬁskarkompisar när de gör Laxsjöns ﬁskar
osäkra.

LO BÄCKLINDER

Kurt Jacobsén visade stor rådighet när han och fiskekamraten hamnade i det kalla vattnet i september 2010. Detta belönades med diplom
och medalj som delades ut av Svenska livräddningssällskapets Johan
Söderlund.
Foto: Lo Bäcklinder

Långa köer till återvinning i Skå

Delade meningar om förseningskostnad

SKÅ | Under senaste tiden
har kommunmedborgare
som besökt återvinningsstationen i Skå fått stå ut
med långa köer och väntetider. Kommunen håller nu
på att se över om man kan
göra något åt öppettiderna.

LOVÖN | Projekteringen
av Förbifart Stockholm
har försenats med knappt
ett år på grund av pågående domstolsprövningar.
Meningarna går dock isär
om huruvida detta kommer
att fördyra projektet eller
inte.

– Jag tror att snön kom som
en chock för många i november. Därför blev mycket skräp
liggande över vintern och
nu kommer alla på en gång
och ska slänga, säger Masen

Persson, platsansvarig på Skå
återvinningscentral.
Sedan Ragn-Sells tog över
driften den 1 april har köerna
varit långa, ibland en bra bit
ut på Färentunavägen. Både
kommunen och Ragn-Sells
är införstådda med problemet
och funderar över en lösning.
– Vi har anpassat tiderna
efter när folk är lediga och
kan slänga sina sopor, men
det har varit mer köer vid
öppningstid i år än vad det
har varit tidigare. Därför ser

vi nu över tiderna igen för att
eventuellt justera dem ännu
en gång, säger Mats Falås,
VA- och renhållningschef på
kommunen.
Även om vissa personer har
varit upprörda över de långa
köerna har merparten tagit
väntetiden med fattning.
– Jag måste säga att de allra
ﬂesta har varit väldigt förstående och tålmodiga, säger
Masen Persson.
LO BÄCKLINDER

Själva upphandlingen av projektering för förbifartsbygget präglas av en långdragen
rättsprocess. Tre av de konkurrerande konsultföretagen
har överklagat upphandlingsförfarandet och ännu

har inte alla domar lämnats
av Förvaltningsrätten. Detta
har försenat projekteringen
av Förbifart Stockholm, men
enligt Traﬁkverket fortsätter
arbetet inom andra områden
under tiden. Bland annat håller arbetsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning på att färdigställas
och ska ställas ut under sommaren. Likaså pågår samarbete med SL för att utveckla
kollektivtraﬁken i och kring
förbifarten.
Enligt nuvarande planer
beräknas förberedande ar-

beten kunna påbörjas under
2012 och de större byggarbetena startas 2013.
Enligt den konsult som
fått merparten av projekteringsuppdraget kommer de
juridiska problemen att fördyra kostnaderna med minst
1 miljard kronor.
Detta håller dock inte Traﬁkverket med om utan menar
att projektet inte blir dyrare
än de tidigare beräknade 27,6
miljarder kronorna.

LO BÄCKLINDER

Kritik mot kyrkans ombyggnadshandläggning

Köerna till återvinningsstationen i Skå har varit långa under våren. Kommunen funderar nu över om man kan
anpassa öppettiderna.
Foto: Lo Bäcklinder

ADELSÖ | Domkapitlet i
Stockholms stift riktar kritik på två punkter mot Ekerö
kyrkliga samfällighet. Båda
gäller handläggningen av
ärenden som har med ombyggnaden av Adelsö kyrka
att göra. I det ena fallet fattade Adelsös direktvalda kyrkoråd det slutgiltiga ombyggnadsbeslutet med endast fyra
ledamöter av tio närvarande,

trots att kyrkoordningen
stadgar att mer än hälften av
ledamöterna bör ﬁnnas på
plats för att rådet ska vara beslutsmässigt. Dessförinnan
hade visserligen samtycke
inhämtats hos samtliga ledamöter via e-post. Domkapitlet betecknar ändå felet i
handläggningen som ”allvarligt”.
Det andra fallet gäller en

begäran till kyrkonämnden
om inhibition (att skjuta upp
verkställigheten) av ombyggnaden. Den klagande hade
fått skriftligt besked om att
nämnden skulle fatta beslut
i ärendet den 14 december.
Ändå togs frågan om inhibition inte upp på det mötet,
vilket domkapitlet ﬁnner
”anmärkningsvärt”.

TILL VÅRSTÄDNINGEN

HYR CONTAINER
VI HAR ALLA STORLEKAR
7UDQVSRUW0DVNLQHU0DUNHQWUHSUHQDGHU*UXV6DQG -RUGSURGXNWHU&RQWDLQHUV

6SnQJD0lODU|/%&$%ZZZVPOEFVH

“Äkta trä har många
fördelar: Det är varmt,
naturligt, antistatiskt
och extremt hållbart,
när det tillverkas efter
konstens alla regler –
som vi gör.”

Skönhet och kvalitet i samma golv!
Svensk Mattlackad Ek, 3-stav
– en riktig kvalitetsprodukt.

EKPARKETT

m2

299:Lagervara

(399:-)

Egen färg på
garageporten!
Tänk så snyggt det blir när du kan
matcha din garageport till resten
av byggnaden. Välj fritt från
NCS-kulörerna.
Garageportarna kännetecknas av hög kvalitet,
montagevänlighet, energi- och miljötänkande.

Det ljusa, starka och moderna plasttaket
15-års garanti från
leverantören.

En liten takplastguide:

Vår nya leverantör av plastprodukter.
Störst i Sverige på plast!
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10 mm skivan används mest vid enklare
uterum och altaner.
16 mm skivan är den vanligast uterumsskivan
– håller temperaturen från vår till höst.
32 och 40 mm skivorna är det bästa
alternativet för en vinterträdgård eller ett
isolerat uterum.

Vårda
Det vi inte har i lager beställer vi gärna! Kom in och se ﬂer träprodukter.

Kvalitetsprodukter
till din trädgård

Vi bryter
träoljan till
önskad kulör!
Innehåller
UV-ﬁlter.
Hämmar algoch mögelpåväxt på ytan.

TRÄOLJA
3 L räcker
till ca 60 kvm2

299:3L

Pyssel oc
inför en härli
MULTICLIP
50 Plus

2995:(3 400:-)

VILLA 12
PARK PLUS

39 000:-

19(23900:900:-)
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din altan!

Limite
d
Editio
n

Färg för nytt
och tidigare
behandlat
trä. Täckande
men bevarar
trästrukturen.
Glans
25 halvmatt.

SUPERTÄCKLASYR 4 L

399:(462:- för 3 L)
Gäller vit och
ljusa kulörer

Välkommen in till
vår ﬁna utställning
av
Weber-grillar

din lokala färgspecialist

Du får en hel
liter på köpet!

ch ﬁx
g sommar

Revolutionerande

Glöm all
latrinhantering!

OGRÄSPLOCKARE

SKOTTKÄRRA
Hörby

Du behöver inte heller
gräva någon brunn!

209:(296:-)

369:(499:-)

609561

541130

Med Cinderella förbränningstoalett blir det ca en kaffekopp
aska per person och månad att
ta hand om.

Rent och fräscht!

OGRÄS EFFEKT

129:(186:-)

105:(158:-)

609569

620002

ROUNDUP

179:(223:-)
609573

www.davidarmstrongdesign.com
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Plötsligt tystnade allt för Linnéa
över att inte behärska musiken, är det mycket
annat som förändrats. I vardagen upplever
hon mycket kränkningar i form av irriterade
blickar då det inte går så fort att höra alla gånger.
– Jag är egentligen snabb men jag kan inte
längre vara det därför att det här inte hänger
med, säger Linnéa och lägger handen på huvudet där inplantatet ﬁnns.
– Det har också varit tufft för familjen. Man
ringer inte gärna till mig. Vill man någonting
till den här familjen då ringer man till min
man. Och det är också tråkigt, jag gillar verkligen att prata.
Linnéa är också intresserad att vara med i

Linnéa Bergling spelar dagligen på sitt piano, även om det för Linnéa låter som att pianot är ostämt. Hon har
fått en tekniskt framkallad amusi, det vill säga omusikalitet.
Foto: Ewa Linnros

Linnéa uppträdde bland annat på Svartsjö slott då
hon var yrkesverksam.
Foto: Ove Westerberg

– Förmodligen hade jag redan en diskantnedsättning i tonåren, men jag märkte inte
av det och inte under min tid på musikhögskolan och operastudion. Det var egentligen
först när jag födde mitt första barn och gick
på operahögskolan som jag märkte av det. I
samband med graviditeten märkte jag att jag
blev döv på vänster öra. Man säger att jag var
socialt döv, vilket jag har varit under hela som
jag har varit under hela den tid som jag varit
yrkesverksam musiker.
– En kvinnlig hörselläkare på Danderyds
sjukhus sade barskt till mig att jag skulle byta
yrke, men det gjorde mig ännu mera beslutsam att bli yrkesmusiker.
Hon hade hörapparat men det stoppade
henne inte från att utöva sitt yrke. Hon ﬁck
dock sluta med provsjungningar till operahusen då hon inte kunde höra vad juryn sa.

också sångelever ända fram till 2009.
– Den här tiden kunde jag gå timtal och ibland kunde jag få bort dövheten genom att ta
toner. Men till sist klarade jag inte det längre.
Så småningom kände jag att jag inte längre
kunde höra musiken på grund av att ljudet
blev förvanskat och då ﬁck jag släppa eleverna.

Operasångerskan Linnéa Bergling fick
avbryta sin karriär abrupt år 2006. Hon
hade sångjobb inbokat flera år framöver
då hon plötsligt förlorade hörseln.
Linnéa Bergling är en uttrycksfull och fängslande person med pigga, varma ögon. Det
samtal vi har hade inte kunnat äga rum för
några månader sedan. Då hörde Linnéa i princip ingenting.
Idag har hon ett så kallat cochlea-implantat
(CI) inopererat, vilket sakta tar henne tillbaka
till ett normalare liv.
Linnéa har en diger musikkarriär bakom sig.
Hon började spela piano redan vid fem års ålder och tog sina första sånglektioner i tonåren.
Från Kungliga musikhögskolan i Stockholm har hon en musikdirektörsexamen, hon
har studerat vid Operastudio 67 och Operahögskolan och uppträtt på bland annat Stockholms opera, Folkoperan och Ystadsoperan.
Linnéa var med och startade kammarmusikföreningen ”Swartsiöö slottskultur” och ﬁck
Ekerö kulturstipendium 2001, för hennes
“fantastiska insatser att sätta Svartsjö slott på
kulturkartan”.
Hon har också startat en rad ensembler. Eengagemangen var många då hon drabbades av
det som satte stopp för hennes musikliv.
– Jag hade underbara jobb inbokade med
bland annat länsmusiken och rikskonserter.
Jag satt i produktionsmöte med min cembalist
och hon pratade och pratade. Vi hade mycket
idéer och det var så härligt. Så plötsligt var
det som att skruva ner en radio, hon bara försvann, berättar Linnéa.
Hon hade förstått att någonting skulle hända
med hennes hörsel, men inte så fort.

Från den stunden 2006 när Linnéa första
gången blev helt döv fram till maj 2010, hade
hon 29 så kallade plötsliga dövheter. Då hörde
hon ingenting alls. Under dess fyra år blev
hon allt mer isolerad. För att kommunicera
blev det lappskrivande vilket i sig var oerhört
frustrerande.
– Jag ﬁck bara rubrikerna i livet. Det blev
aldrig en riktig konversation.
Det sociala livet inskränktes men än värre
var det för Linnéa att släppa sitt musikaliska
liv när det stod på topp. Pianot, som är hennes
huvudinstrument, kunde hon inte njuta av.
– Jag har alltid spelat. Det är en kompis som
jag verkligen saknar nu.
Men Linnéa är en stark kvinna och hon bearbetade sin situation så gott hon kunde genom att röra sig och gå i naturen. Hon hade

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 & anläggningsmaskiner.

I september opererades cochlea-implantatet
in. Det består av en mottagare och en elektrod som är inopererade i hörselsnäckan. En
mikrofon, som placeras bakom örat, fångar
upp ljud som leds till en processor som i sin
tur kodar ljudet och skickar det till en sändare
som sitter ovanför örat. Från sändaren går
sedan radiovågor till mottagaren som sänder
elektriska signaler via elektroden till snäckan
och retar hörselnerven och hjärnan uppfattar
detta som ljud.
– Jag kunde höra igen, wow. Dock var det en
smärre kaotiskt upplevelse att höra musik, det
lät fruktansvärt! Ljud gör ont, musik smärtar,
så ironiskt...
Linnéa har samma sjukdom som kompositö-

rerna Beethoven och Roman hade.
Hon har ett starkt ljudminne och också så
kallad visuell auditiv synestesi.
– När jag ser noterna så hör jag musiken.
Jag vet hur det ska låta. Men nu har jag fått en
tekniskt framkallad amusi, det vill säga omusikalitet. Tidigare hade jag absolut gehör. Nu
låter pianot ostämt när jag spelar. Diskanten
funkar inte alls, där ligger alla toner huller om
buller. Om jag spelar och sjunger till, då blir
det så att pianot spelar rätt, men jag sjunger i
en annan tonart.
Förutom den frustration som hon känner

forskningsprojekt. Idag är CI utvecklat för
att uppfatta tal men kanske forskningen kan
ta det vidare till ytterligare dimensioner.
Hon efterlyser mera intresse rörande musik,
vuxna och CI från Karolinska Sjukhuset och
CI-enheten på Huddinge, och har även inlett
en dialog med tillverkaren av det CI-inplantat
hon har. Hon gör också en internationell studie i samarbete med institutionen för neurovetenskap, fysiologi/enheten för audiologi i
Göteborg.
–Det kommer att bli en stor internationell
studie. Det är jättespännande, för jag är den
enda operasångaren med CI i hela världen. Jag
är ju en resurs och jag vill gärna bidra till att
utvecklingen kring musik och CI blir bättre.
Linnéa sjunger och spelar så ofta som möjligt
trots sitt handikapp.
– Det väsentliga är att jag kan kommunicera. Men jag saknar lustkänslan man får genom
musiken, den här härliga kicken. Jag är musik,
hela min identitet är det. Jag är delaktig nu till
skillnad mot förut, men det är en lång resa
kvar, säger Linnéa.
Det ﬁnns dock ingen bitterhet i hennes
stämma och hon sätter sig vid pianot och spelar, träffsäkert och vackert för den som kan
höra.

EWA LINNROS

Namn Linnéa Bergling Lannmark
Gör Tidigare framgångsrik sångerska
innan hon blev döv
Bor Lisselby, Svartsjö
Favoritställe på Mälaröarna Mitt
vackra hem och dess omgivning
Vill ändra på Den idiotiskt supersnabba dialogen i svenska debattprogram, där skrivtolkarna inte har
en chans att hänga med att skriva
ned textningen samt synliggöra hörselskadade och döva på bästa sändningstid i media. Hörselskada är ett
trist, dolt handikapp.

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

Börja spela golf 2011
Nybörjarkurs som ger grönt kort

www.mgrental.se

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

Vuxen 1.995 kr
Barn/ungdom 1.595 kr

Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
Ingentingsgatan 2 (Vid Storgatan)
08-560 247 80 www.mgrental.se
Öppet: Mån ± Fre 06.30 ± 16.00

Troxhammar Butiksby l 08-654 88 44

www.troxhammargk.se

Butiker: Ekerö & Solna

Mäklarhuset Ekerö
3OPHIA ±KERMAN         s
*OHAN 3IÚNËS         s
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO s

Hetast
på Ekerö
just nu

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Törnby

Ekerö - Skytteholm

UTGÅNGSPRIS: 1 900 000 kr
BOAREA/BIAREA: 108 / 7 kvm
ADRESS: Lupingränd 6 b

UTGÅNGSPRIS: 2 500 000 kr
BOAREA/BIAREA: 75 / 75 kvm + carport
ADRESS: Stenhamravägen 51

UTGÅNGSPRIS: 3 995 000 kr
BOAREA/BIAREA: 185 / 36 + 32 kvm
ADRESS: Nyckelbyvägen 36

Färingsö - Skå

Färingsö - Skå

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Stenhamra

UTGÅNGSPRIS: 3 975 000 kr
BOAREA/BIAREA: ca 144 / ca 158 kvm
ADRESS: Tuna Gård

UTGÅNGSPRIS: 3 900 000 kr
BOAREA/BIAREA: 90 / 90 kvm + garage
ADRESS: Skogbyvägen 19

UTGÅNGSPRIS: 2 595 000 kr
BOAREA/BIAREA: 131 / 12 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 139

UTGÅNGSPRIS: 3 275 000 kr
BOAREA/BIAREA: 148,5 / 56 kvm
ADRESS: Lövhagsvägen 3

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Kungsberga

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Stenhamra

UTGÅNGSPRIS: 2 195 000 kr
BOAREA/BIAREA: 136 / 7 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 43

UTGÅNGSPRIS: 3 495 000 kr
BOAREA: 158 kvm
ADRESS: Kvarnvägen 14

UTGÅNGSPRIS: 3 700 000 kr
BOAREA/BIAREA: 108 + 108 / 45 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 36 b

UTGÅNGSPRIS: 2 375 000 kr
BOAREA/BIAREA: 92 / 92 kvm + garage
ADRESS: Granitvägen 13

UTGÅNGSPRIS: 2 975 000 kr
BOAREA/BIAREA: 140 / 28 kvm
ADRESS: Majsvägen 6

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING

Till dig som verkligen
ogillar elräkningar.
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 Energimyndighetens 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!

IVT FÖRSÄKRING

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

 

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

3 042

Just nu!
får du en energisnål
dammsugare från Siemens
på köpet. Värde 2 290 kr.
(Gäller 15/4 – 31/7.)

2&
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Objekt och grafik
EKEBYHOV | Vårsäsongens
sista utställning på
Ekebyhovs slottsgalleri bjuder på äkta paret Kerstin
Hedman och Ilkka Pärni, två
samspelta konstnärer som
matchar varandra inte bara
privat.
Oftast när två konstnärer
ställer ut brukar de ha varsin
avdelning. Detta gäller dock
inte konstnärsparet Kerstin
Hedman och Ilkka Pärni.
– Vi har gjort tvärtom och
blandat hej vilt. Vi har låtit
rummen bestämma vilket
konstverk som ska hänga var
istället för att vi själva vill ha
den ena eller den andra platsen, berättar Ilkka Pärni.
De delar också samma ateljé men har delat in den i två
halvor, dock utan vägg.
– Man måste jobba själv.
Sedan kan man ju rådfråga
varandra, men man får nog
inte lägga sig i för mycket i arbetet, säger Ilkka Pärni.

Ilkka Pärni

De är båda nonﬁgurativa i

sin konst. Kerstin Hedman är
kanske något mer minimalistisk än vad Ilkka Pärni är.
Båda två har en lång yrkesbana som konstnärer och
konsten var också det som
sammanförde dem då de studerade konsthistoria på universitetet.

Kerstin Hedman

De är väl representerade
såväl i Sverige som i utlandet. Bland annat har Kerstin
Hedman en större målning
på Sveriges ambassad på Cypern och Ilkka Pärni har en på
Sveriges ambassad i London.
De har ställt ut mycket i
Tyskland och i Holland och i
Sverige återﬁnns de bland annat inom olika landsting och
kommuner.
De har precis avslutat en stor

utställning på Edsviks konsthall som är betydligt större
än galleriet på Ekebyhov.
Ekebyhovsutställningen
blir ett koncentrat av den utställningen, men de kommer
ändå att ha med någon större
målning.
För Kerstins Hedmans del
målar hon mycket på plexiglas. Hennes större verk är på
duk.
Ilkka Pärni har objekt i
form av reliefer och något
som han kallar för stavar.
Det blir förmodligen också
lite skulptur.
På Ekebyhovsutställningens första dag, den 21 maj,
berättar också paret om sitt
måleri. Detta sker i Wrangelska salen klockan 14.

EWA LINNROS

”April” av mälaröbon Anders Höök. Inspirationen får han främst från
naturen, musiken, sina sinnesupplevelser och känslor.

Akvarellmålningar med
musiken som tongivare
JUNGFRUSUND | ”Ackord
från min målarlåda”
heter mälaröbon Anders
Hööks utställning på
Hantverksstallet med start
den 17 maj.
Anders Höök målar akvareller och han får sin inspiration
främst från naturen, musiken, sina sinnesupplevelser
och känslor.
Han är från början agronom har bland annat arbetat
som jordbruksrådgivare i
Sverige och även på Sida med
framförallt Afrika, där han
bodde tillsammans med sin
familj under ﬂera år.
2003 drabbades han av en
hjärnblödning och förtidspensionerades.
Det kreativa skapandet har
alltid lockat honom och han

har tecknat och målat och
gått kurser i måleri parallellt
med sitt arbete på Sida. Sedan han drabbades av hjärnblödningen har skapandet
fått en allt större plats i hans
liv.
– Utställningen har jag
kallat “ackord från min målarlåda” då jag alltid tyckt att
akvarellmåleri och musik
står varandra nära. När jag
ser eller upplever ett blivande motiv dyker alltid musik
upp i mitt huvud. Akvarellfärgerna vill jag likna vid
strängarna på en gitarr. Vissa
av dessa ljuder, genom mina
handgrepp, ﬁnt tillsammans
och skildrar vad jag vill visa
med en målning, säger Anders Höök.
EWA LINNROS

öarna runt |

Påskpyssel i stor skala blev det den 19 april när Ekerö centrums
företagarförening i samarbete med Ekerö kommun bjöd in kommunens
förskolor till att dekorera en fem meter hög björk med 2 000 fjädrar.
Foto: Ewa Linnros

Svartsjö byalag bjöd på sedvanlig eldkorgseldning med vårtal av Åke
Bjurström på valborgsmässoafton. I Färingsö hembygdsgårds mangårdsbyggnad serverades även fika.
Foto: Ann-Marie Andersson

Adelsö kyrkas återinvigning hade mycket lämpligt förlagts till
dagen för Jesu återuppståndelse, påskdagen 24 april, efter att ha varit
stängd för inre rengöring och renovering under ett halvår. I ceremonin
deltog kyrkans renoveringsarkitekt Erik Langlet, med vinkanna.

Foto: Ove Westerberg

Valborgsfirande På Adelsö bjöds på en vikingainspirerad valborg
när fyra av öns föreningar gjorde en gemensam arrangörsinsats på
Adelsövallen och Alsnu udd, där även traditionell vårsång och tal ingick.
Höjdpunkten var dock gycklargruppen Trix eldsprakande show, som fick
publiken att jubla.
Foto: Ove Westerberg

Lovö hembygdsförening anordnade enligt traditionen valborgselden
vid Drottningholm med Götiska tornet i bakgrunden.

Träkvista sjöscouter arrangerade även i år den välbesökta valborgsmässoelden i Ekebyhovsparken.

Foto: Pertti Hänninen

Foto: Sophia Lund
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Minneskonsert för välkänd
musikprofil från Stenhamra

Medeltidsensemblen Scaramella spelar medeltids- och renässansmusik. De ger nu en minneskonsert för
bortgångne stenhamrabon Lars Karlgren som ingick i gruppen. Lars Karlgren ses längst till höger på bilden.

SKÅ | I mitten på maj blir
det minneskonsert i Skå
kyrka för musikprofilen
och stenhamrabon Lars
Karlgren som gick bort den
2 december.
– Lars Karlgren var en väldigt
speciell person. Han var en
känd musikproﬁl på Mälaröarna och var med i alla möjliga sammanhang, berättar
Leif Eriksson från ensemblen
Scaramella där också Lars
Karlgren ingick.

Scaramella spelar medeltidsoch renässansmusik och här
både sjöng och musicerade
Lars Karlgren.
Han trakterade ﬂera instrument så som gamba
(knäﬁol), dulcian (ett starkblåsinstrument), ﬂöjt och
krumhorn.
– Vi spelade också tillsammans i en ﬂöjtgrupp som vi
kallade Homo Ludens vilket
betyder den lekande människan. Han var även språkbegåvad och översatte många

av de texter vi sjöng från
alla möjliga språk som latin,
danska, tyska och så vidare,
fortsätter Leif Eriksson.
När Lars Karlgren inte musicerade, stöpte han och hans
fru ljus, gjorde egen honung
och snickrade.
Lars Karlgren blev 86 år.
Minneskonserten för Lars
Karlgren äger rum den 14 maj
i Skå kyrka.

EWA LINNROS

ONE HÅLLER FÄRGEN
– I UPP TILL 16 ÅR!
One är den miljövänliga, Svanenmärkta fasadfärgen som färgsäkrar ditt hus in i framtiden. Det är en täckande akrylatfärg
som behåller glans och kulör länge, länge. One är speciellt
framtagen för vårt nordiska klimat och ger ett effektivt skydd
mot väder och vind. Passar såväl till nytt trä som till ommålning.
One är färgen som håller in i framtiden!
C

25 %

Här ﬁnns

vi!
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på Nordsjö One!
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www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
Inspiration  Tips  Trender      Kunskap 
  
       Tips                
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata annonsmarknad.

Farliga och fula sopkärl
Snön har smält bort, löven
spricker ut och visst är det härligt
när gruset efterhand försvinner
från gator och gångvägar. Det går
att ta promenader, åka inlines och
skateboard men också att cykla.
De allra minsta kan träna på färdigheterna att behärska cykeln, kanske
en trehjuling eller första tvåhjulingen med stödhjul. Även gamla
med rollator kan, om det inte är
alltför mycket gropar i vägen, ta en
promenad. För synskadade öppnas
möjligheten att promenera säkert.
Funktionshindrade i rullstol kan
komma ut och få en helt annan rörlighet.

Men för att alla ska kunna njuta av
våren får det inte vara något som står i
vägen för trehjulingen, rollatorn eller
rullstolen på gångvägen. Och det gör
det tyvärr ibland. Alltför ofta är det
sopkärl som fastighetsägare i bästa
välmening rullat fram till vägen. Det
har faktiskt till och med förekommit
att sopåkare uppmanat fastighetsägarna till detta.
I kommunens avfallsplan är det
bestämt att sopkärlet kan placeras
upp till tio meter från vägen där sopbilen kör. Ett av skälen för detta är
just att inte ha sopkärl som, även om
det bara är en dag varannan vecka,
står och blockerar gångvägarna.
Avfallsplanen ligger till grund för det

avtal som kommunen har med sopåkarna. Den avgift som vi fastighetsägare betalar till sopåkarna är därför
avpassad för att de ska hämta sopkärlet, upp till tio meter från vägen.
Allt detta gäller så länge det inte är
snö på vägar och garageuppfarter. Då
ska vi som fastighetsägare antingen
se till att det är väl röjt, eller kanske
ännu hellre rulla fram kärlet. De olägenheter som framrullade sopkärl
orsakar under den snö- och isfria
delen av året, är ju i stort sett obeﬁntliga när det ligger snö eller is på gångvägarna. Det går ju ändå inte att ta sig
fram med vare sig trehjuling, rollator
eller rullstol när det är snö eller is på
gångvägarna. Och om det är halt så är

Ekerö kommun – ekokommun?
Ekerö kommun ﬂaggar för
att vara en ekokommun. Är
detta något ni själva har hittat
på eller är det certiﬁerat?
Oavsett vilket verkar det inte
omfatta alla kommunens
invånare. På Adelsö har vi
under två års tid saknat återvinningsstation, en plats för
returpapper, glas, plast och
metall. För cirka ett år sedan
kom en vag förklaring där
den ena parten skyllde på den
andra. Nu är vi trötta på att
inte ha samma tillgångar som
övriga kommuninnevånare.

Skatten är densamma oavsett
var man bor. Snart kommer
sommargästerna och turisterna, alla efterlängtade, men

ger samtidigt ett ökat tryck
på sophanteringen. Tyvärr
sätter kommunens brist på
återvinningsstation trista
spår i vår vackra natur då
antalet innevånare ökar från
cirka 600 till 4000 under
sommaren. Närmaste återvinningsstation ﬁnns om
man tar sig till färja som leder
till Munsö och sedan vidare
tre kilometer. Skam Ekerö
ekokommun! Dags att fatta
beslut och verkställa.
– Lena Gunnarsson

Agera i tid!
Snälla ansvariga i kommunen, polisen, kronofogden
eller annan (?) myndighet!
Se till att få bort den ”sunkiga” båt som ligger förtöjd
utanför sommarkaféet i
Tappströmskanalen. Vilken
morgon som helst kan
den upptäckas kantrad. Då
kommer kanalen bli känd
som båtkyrkogård. Vad
händer då med gästhamnen
när sommaren kommer?
Agera medan tid är!
– Trött ekeröbo

Rent och
snyggt?
Varför ska man under en
promenad behöva mötas
av klotter, trasiga papperskorgar samt hundbajs i
princip överallt? Förtjänar
inte denna vackra kommun
lite mera ansvarskännande
medborgare eller är de ﬂesta
av oss sluskar och icke tänkande människor, undrar
en...
– Barnfamilj på Ekerö

Varmt välkomna önskar
Maria, Danica och Caroline
Internetbokning och öppningserbjudande
hittar du på hairligt.se

på

DU TRODDE PROBLEMET
LÅG HOS DIN HUND...

allt i hela butiken
Passa på nu
och gör ditt fynd!
Mälarö Torg 14 D, 560 358 68
Ekerö C – mittemot bokhandeln

STENHAMRA
Stenhamraskolan
Måndag 16 maj kl 19.00
Cirkuskassan är öppen på speldagen mellan kl 12-13
samt 2 timmar före föreställningen! Du kan även boka
dina biljetter på ticnet.se eller callcenter 077-170 70 70

CROSSROADS
&

PS: Dessutom är ju sopkärl inte
särskilt vackra. Det skämmer ju lite
att se när de står utmed vägrenarna,
inte minst i en kommun som vill
hålla kulturen högt. Att Ekerö är
”Kulturen övärld” är väl något som
förpliktar till att vi ska försöka hålla
ﬁnt i vår kommun. D.S

har nu öppnat i YA-ladan
Telefon: 560 350 40

FÖRSÄLJNING!

I N R E D N I N G

– Staffan Strömbäck,
ordförande socialnämnden
Ekerö

Den miljömedvetna frisörsalongen...

SLUT
25 %

det ju faktiskt lite riskabelt för sopåkarna att behöva dra sopkärlen, även
om det bara är tio meter.

D E S I G N

www.cirkusmaximum.se

Hunden, din vägvisare!
Niklas Österberg föreläser om hur vi skapar en
bärande och glädjefull relaƟon Ɵll vår hund.
Välkommen Ɵll en djupdykning i dig själv där
hunden visar dig vägen!

Söndag 15 maj, kl. 15-17
Klockargården, vid Lovö Kyrka
Inträde: 150:- (Įka ingår)
Osa: Senast den 12 maj, ring och boka.

Lom Utbildningar erbjuder kreaƟva och sƟmulerande kurser inom konst, design, inredning, trädgård och hälsa.
Lom Utbildningar
erbjuderLunda
kreaƟvaGård,
och sƟ178
mulerande
kurser
inom konst,
design,
inredning, trädgård och hälsa.
Adress:
Lovö Magasin,
93 DroƩ
ningholm.
Mail:
lomutbildningar@gmail.com
Adress: Lovö Magasin, Lunda Gård, 178 93 DroƩningholm. Mail: lomutbildningar@gmail.com
Ewa von Wowern 070-444 1645
Kontaktperson:
Kontaktperson: Ewa von Wowern 070-444 1645

Kontaktperson: Ewa von Wowern 070-444 1645
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Sopa för oss öbor – inte för turisterna
REPLIK

I förra numret av MN var det
två utsocknes föreningar
som tackade för kommunens rekordtidiga sopning så
cyklister och rullskridskoåkare tidigt på våren grusfritt
kan åka ut på Mälaröarna.
Denna iver att sopa medan
snödrivorna fortfarande inte
ens hunnit smälta är inget som

vi öbor uppskattar. Det säger
sig ju självt hur illa resultatet
blir då man hetsar så. Kvar
efter sopbilarna, som trixat
sig fram mellan snödrivor
eller halvdant gett sig på ett
”försök” att sopa upp sand och
snö i ett, bli när våren anländer
andra drivor – drivor av grus.
Jag går ofta långa promenader med min hund omkring
Ekerö tätort och ser att varje

gata i stort sett är sopad efter
dessa stressprinciper. Värst
är det vid Träkvista torg
utanför Konsum! Även i alla
vändzoner där snön plogats
ihop under vintern ligger nu
smärre sandtag. Till nästa år –
ta det lugnt! Ha oss kommuninvånare i fokus före lusten att
behaga ”turister”.
– Micke Anderson

Skamﬂäck
i plast!

Bygg ut kommunala medlen!

Det är med stigande förvåning man följer kommunens tafatta försök till
”utsmyckning” av rondellen
vid Tappström. Nu skådar
vi dock ett verkligt bottennapp i form av plastgräs. Det
är en skam för vår vackra
kommun som man vill kalla
för Kulturens övärld. Som
en upplysning kan nämnas
att ordet kultur härrör från
latinet och betyder odling.
Det man sysslar med i
rondellen är så långt ifrån
odling man kan komma. Det
var vackert och smakfullt
planterat när den byggdes.
Kommunen skulle ha hållit
ﬁngrarna borta enligt min
åsikt.

Jaha, då har man bestämt att
man ska bygga en till ﬁl från
stan till Ekerö. Vad bra! Då
får vi två köer mellan rödljusen! Ursäkta mig, men
traﬁkplanerare kan inte ha
stora studieskulder. Ta bort
rödljusen och gör rondeller
och gångtunnlar. Det är väl
inte bilarna som gör att traﬁken står still, det måste väl
ändå vara rödljusen!
Det tar mig, och mina
medtraﬁkanter, 45 minuter från Ängbybadet till
Nockebybron varje eftermiddag. 45 minuter x 100tals fordon blir en hel del
farliga utsläpp. Det är inte
många som stänger av bilen,
tyvärr. Det här beror inte
bara på att det blir en ﬁl före
Nockebybron utan största
anledningen är rödljuset i

– Nils Bergvall

REPLIK


Drottningholm där 90 procent av bilarna från slottet
ska till stan men ändå blir
det rött för alla. Rondell och
gångtunnel löser problemet
här.
Nästa propp är rödljusen
vid Drottningholms golfbana. Rondell och gångtunnel
löser problemet även här.
Det är dyrt med gångtunnlar, ok. Men hur dyrt
är det inte att bygga en till
ﬁl som bara löser problemet tillfälligt? Om man nu
måste bygga en till ﬁl, gör
det då, men bygg rondeller
och gångtunnlar på en gång.
Sen kan jag ju bara hålla
men den underbara insändaren från MP! Helt rätt!
Bygg ut kommunala
färdmedel så man slipper ta
bilen för att hinna jobba!
– Anne Nyberg

Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

Rent vatten är det enda vi tänker på!

Egen brunn?
Har du koll på din
vattenkvalitet?
Ta ett vattenprov - för säkerhets skull!
Vi utför en kemisk/fysikalisk vattenanalys,

NU endast 350 kronor!
Har Ni en färdig analys? Ta med den så får
Ni ett kostnadsförslag!

www.filtrena.se 0470-44 800
DEMIDEKK ULTIMATE
!       



      
      
       
       

Vi samarbetar med Birka Rör på Ekerö
     

Roger Sjögren 070-717 79 49
EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, Tel. 560 313 40

4EL     s WWWBIRKARORSE
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Fina bordtennis-resultat
BORDTENNIS | Pingissektionen inom Ekerö IK har
dubblerat såväl träningstillfällen som aktiva spelare
under 2010/2011. Detta har
lett till fina resultat.
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7^bgk_ij" ehZ\hWdZ[ _ ;?A0i
f_d]_ii[aj_edeY^\ehjijj[h0
Å ;jj al_jje f XZ[ Z[d
Xh[ZZeY^if[jil_Xh`Wh\_
i[aj_ed[d ÓYa l_ _ <ebaiWcjWbWd][d iec h [d jlb_d]
\h kd]ZecWh kff j_bb j_e h$
;a[h ?A boYaWZ[i alWbW _d
_dj[ c_dZh[ d ') if[bWh[ j_bb
ibkjif[b[j" lb  _ fWh_j[j c[Z
lWZ Z[ ijehW IjeYa^ebciabkXXWhdWboYaWZ[ic[Z$
I[d_ehbW]" _ l_ba[j l[d [jj
WdjWb Wl Zkaj_]W kd]ZecWh
\jjY^Wdi[d"^WhiahWjkffÔojjd_d]j_bbZ_l_i_ed,dijW
h$
Ij$ ;h_aiYkfi bW][j F/.eh
je][dWdZhWfbWji_lhi[h_[d$
ÅLhWXZWHeea_[YkfbW]"

Vid Rookie-cupen 2011 tog pojkar -01 från Ekerö IK brons. På prispallen:
Theodor Wahlström, Eskil Billsten, Malte Nygren och Daniel Strömberg.
Felix Berthner är inte med på bild.
Foto: Per-Åke Nygren

Vid Rookie-cupen 2011 tog pojkar -02 från Ekerö IK silver. På prispallen
syns David Hammerfeldt, Isak Svenheden och Marcus Widman. Marcus
Möller är inte med på bild.
Foto: Per-Åke Nygren

F&' eY^ F&(" je] i_] ^[bW l][dj_bbibkjif[beY^l[dkff

Wjj \ \b`W kjl[Yab_d][d \h
lhW Zkaj_]W a_bbWh eY^ j`[-

ffh_ifWbb[d[\j[hh_aj_]jXhW
if[b$  :[j iaW Xb_ ifddWdZ[

`[h dijW iied]" WlibkjWh @Wd
7^bgk_ij$
EL

Adelsö IF:s mål inför fotbollsäsongen: Topp tre i serien  Topp fem för reservlaget
LÄGET I LAGET
FOTBOLL | Hur är formen
i laget Ulf Bjursmarck,
tränare i Adelsö IF A-lag,
herrar?

Adelsö IF:s A-lag vid senaste upplagan av Färingsö Träbollen.

Foto: Ove Westerberg

Å<ehc[d\hWdi[iiecXhW$
:[j Xb[l l_dij XZ[ \h 7#
bW][j eY^ h[i[hlbW][j _ fh[c_h[d$ 7Z[bi ?< ^Wh XZ[
[jj 7#bW] eY^ [jj h[i[hlbW]
(&''$ :[j ^Wh cWd _dj[ ^W\j
i[ZWd i`kjj_ejWb[j$ 7Z[bi
?< ^Wh jhdWj jl ]d][h f[h
l[YaW i[ZWd del[cX[h eY^
Z[bjW]_j _ <h_d]i JhXebb[d iWcj Ioij[cW_h 9kf _
Ia_ddiaWjj[X[h] c[Z ]eZW
h[ikbjWj$ <hiied][di i`k
jhd_d]icWjY^[h ]Wl \[c
l_dij[heY^jl\hbkij[h$

Har ni några nykomlingar
eller andra förändringar
inom laget?
Å7Z[bi?<^Wh_d\hiied][dXbWdZWddWjlhlWj@edWi
va[hbkdZ \h Wjj ijhaW kff
cblWaji_ZWd$ I[ZWd ^Wh l_
\jj IcW_d IW^ekh_" OWiWh
7b#CeiWm_" =WdZ^_ :Wd^e
eY^ Jecc_[ @kd][\Wba \hd
IjeYa^ebc 8A$ Ojj[hb_]Wh[
\hijhad_d]Wh h f l] _d$
BW]b[ZWhi_ZWd^Wh\hijhaji
c[Z=hWd7][XoeY^7ddW
=_cX[h]iiediWcjWjjCWdde FWdi[hW [d]W][hWji iec
cblWajijhdWh[$ :[iikjec
^Wh l_ ][dec [jj iWcWhX[j[
c[Z Ia ?A ][jji c`b_]^[j[d Wjj jhdW f IlWdd][di
aedij]hi _ l[YaehdW$ @W] h
do jhdWh[ c[d ^Wh j_Z_]Wh[

jhdWj 7Z[bi ?<" i `W] h
do]WccWb _ \h[d_d][d$ @W]
aecc[h dhcWij \hd [jj
jh[h_]j jhdWhkffZhW] \h
IjeYa^ebc 8A c[Z coYa[j
]eZW h[ikbjWj$ ?ddWd ^Wh
`W] jhdWj IjeYa^ebci ?<
Z_l *" >W]WbkdZi ?I Z_l +
eY^ 8hecij[d ?A0i fe`aWbbil[diaW bW]$ <h[d_d][d
WdZWi \hWcj_Zijhe eY^ ^Wh
[d do ehZ\hWdZ[" 7dZ[hi
<h_ia eY^ [d do aecf[j[dj
ijoh[bi[$
Vad är målet för säsongen?
Å7#bW][jicbijjd_d]hWjj
lWhWjeffjh[_i[h_[deY^h[i[hlbW][jiWjjlWhWjeff\[c$
EWA LINNROS

Munsö IF:s mål inför fotbollsäsongen: Hitta målvakt  Spela glad fotboll 
KORT OM SPORT

LÄGET I LAGET
FOTBOLL | Hur är formen
i A-laget, Anette Mattson,
tränare i Munsö IF:s A-lag,
herrar?

Munsö IF har förstärkt laget med en del nya spelare, men söker har inte
hittat ny målvakt än.
Foto: Susanne Almeby

DET HÄNDER


Å L_ ^Wh ^W\j Ô[hW jhd_d]icWjY^[hc[ZXhWkj]d]eY^
`W]^Wh\jjY^Wdi[dWjjfhelW
eb_aWif[bWh[feb_aWfbWji[h$
:[jaddiiececl_^Wh[jj
XhW]d]$

Har ni några nykomlingar
eller andra förändringar
inom laget?

dkkjWd$I`blabWhj`W]Whl_do
c[d Z[j h _dj[ bjj Wjj ^_jjW
d]edc[ZiaehjlWhi[b$

Å ? h ^Wh l_ \hijhaj bW][j
c[ZZ[\ohWdoWif[bWhdW9Whb
M[jj[h" 7dZh[Wi ;abkdZ"
:Wd_be He``Wi eY^ 7d][be
:[bbZ[d$ :[ fWiiWh XhW _ ^ef
c[Z Z[ ]WcbW if[bWhdW eY^
addiif[bcii_]jXhW$L_^Wh
\jj[jjbk]dj"XhWiWcif[beY^
l_ jk\\Wh f$ Jolhh ^Wh l_ [jj
ijehjfheXb[cZlhcblWaj
ÔojjWhj_bb=ejbWdZeY^l_ijh

Vad är målet för säsongen?
Å Cbijjd_d][d h Wjj ][dec\hW iied][d f XijW
ijj" if[bW [d ]bWZ eY^ heb_]
\ejXebb iWcj Wjj l_ boYaWji
^_jjW [d cblWaj \ehj$ L_ h
_dj[ Xij" c[d lbZ_]j jh[lb_]W$
LO BÄCKLINDER

TILL DEN 22 MAJ

FOTBOLL | Damer div 3A: 13/5 kl 19 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-AIK DFF Herrar div 4M : 15/5 kl 19 Träkvistavallen: Ekerö IK-Långholmen FC  21/5 kl 14 Svanängens
IP: Skå IK & Bygdegård-Turkiska SK Herrar 7D: 14/5 kl 13 Söderby: Munsö IF-Wollmars FF  15/5 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF-Skönadals BK

LÄGET!


SPORT | vh[ji l_ddWh[ _ Z_ijh_ajiÓdWb[d Wl ÈL_ _ ijWbb[j
(&''È Xb[l Rastaborgs ridklubb.

Il[diaW h_Zifehj\hXkdZ[ji
_Zhejjii[aj_edi jlb_d] ÈL_ _
ijWbb[jÈ h [d akdiaWfijlb_d] f j[cWj ^ij#j[eh_ \h
kd]ZecWhc[bbWdj_ej_bbjh[jjedh$
<_dWb[d ]_Ya f IjeYa^ebci_Zhejj[di ^ki Zh i`k
lb\hX[h[ZZWbW]acfWZ[_
[djW`jijh_Zecl_dij[d$
? Z[j l_ddWdZ[ ÓdWbbW][j
\hd HWijWXeh]i h_ZabkXX
\Wddi I_ced <h`Z" IeÓW
8[d]jiied" ;b_deh :Wd_[biied" 7b_Y[ BWhi[d eY^ CW`W
:eba$

3 MAJ

FOTBOLL
Damer div 3A
AIK DFF
Hässelby
P 18 IK
Skå IK
IK Frej
Åkersberga BK
IFK Viksjö
Brommapojkarna
FC Djursholm
Vallentuna

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
2

7
6
4
4
3
3
3
3
3
2

-

2
1
2
3
3
6
6
4
7
4

6
6
3
3
3
3
3
1
1
0

Damer div 4A
FC Järfälla
Bollstanäs DFF
Stocksunds IF
Kallhälls FF
Sollentuna
Essinge IK
Vasalunds DFF
Skå DFF
Reymersholms

2
2
1
2
2
1
1
2
1

2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
2
1

12
12
2
5
3
1
0
1
0

-

0
1
0
4
3
4
7
9
8

6
6
3
3
3
0
0
0
0

Herrar div 4M
FC Krukan
Järla IF FK
Ekerö IK
Reymersholms
Mariebergs SK
Boo FF
Skå IK
Turkiska SK
Djurgårdsbrunn
Långholmen FC

3
3
2
3
3
3
3
3
2
3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0 9 - 3
1 10 - 7
0 3 - 0
1
6 - 5
1
3 - 5
2
4 - 3
2
3 - 2
2
3 - 4
1
2 - 3
2
4 - 6

9
6
6
6
4
3
3
3
3
3

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

2
2
2
1
2
2
1
2
2
2

2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
2
2
2

7
5
2
2
6
3
2
5
2
2

-

3
3
0
0
7
5
3
7
4
4

6
6
6
3
3
3
0
0
0
0
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FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE

Våreldar, vårsånger och
Svartsjö slotts framtid 1960
50 ÅR SEDAN | Våren
2011 har vi skrivit om
Svartsjö slotts framtid i
Mälaröarnas nyheter. För
50 år sedan var slottets
framtid också på tapeten.
Och liksom våren nu som
då, tänds majbrasor runt
om på Mälaröarna.
”Fångvården ska helt släppa
Svartsjö och överlåta lokalerna till någon annan statlig
institution för arkiv- och förrådsändamål, om ett förslag
som nu diskuteras inom den
statliga förvaltningen vinner gehör hos Riksdagen.”
Enligt ett tidigare alternativ
skulle i slottet inredas lokaler
för mottagning av interner,
för sjukvård och administration.
”Detta alternativ väntas
myndigheterna nu gå ifrån.
Om så blir fallet ska nya
byggnader uppföras invid
slottet för de nämnda ändamålen.”
En delegation av högre
statliga tjänstemän, bland
annat byggnadsstyrelsens
generaldirektör Sixten
Larsson, generaldirektör
Stig Ödeen, sakkunnig i
Finansdepartementet samt
sekreterare Birger Forslund i
Socialdepartementet besöker
Svartsjö för att närmare

studera slottet och dess lokaliteter. I Mälaröarnas nyheter
skriver man att ännu har inga
beslut fattats och man konstaterar också att ”numera
lönar det sig inte alltid att
sätta gamla lokaler i stånd
istället för att bygga nytt.
Möjligen kan det vara så när
det gäller Svartsjö. Städning,
uppvärmning, underhåll och
interna kommunikationer i
slottet kommer sannolikt att
belöpa sig till mycket stora
summor.”

Några stora summor lades
aldrig ner på slottet då anstalten där stängdes 1966 och
slottet gick in i en törnrosasömn som varade i närmare
35 år.
Men våren är i antågande
och vid idrottsplatsen i
Svartsjö tänder man det
traditionella valborgsmässobålet klockan 20.30,
ackompanjerat av vårtal och
Sånga kyrkokör.
Tjärtunnan vid hembygdsgården i Färentuna

tänds klockan 20 och ”spelmanslaget svarar för takt och
ton. Blir det tjänligt vädret
bjuder man också upp till
dans på logen.” För första
gången tänder också Färingsö
sjöscoutkår valborgsbål vid
Stockby brygga.
Men det är förstås inte bara

på den sidan av Mälaröarna
som våren sjungs in. På
Sättra gård på Adelsö tänder
man vårbrasa.
”Efter vårsånger utbringar
föreståndare Nils Hörnestam
ett leve för våren varefter
följer ett ståtligt fyrverkeri.
För gårdens folk, personal
och deras eventuella gäster
serveras varm korv och
kaffe i samlingssalen. Till
brasan och fyrverkeriet är
adelsöborna välkomna, men
samkvämet är av mera privat
karaktär.”
Lovöborna får bege sig till
Lugnet nedanför Kina slott.
Här stämmer Lovö kyrkokör
upp i sång under ledning av
kantor Gösta Ladberg. Även
här blir det vårtal och fyrverkerier och det hela avslutas
med kaffe och våfﬂor i Kina
kök.

MITSUBISHI OUTLANDER
EDITION 30 PRIS 289.900 kr

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

-lPWODQGVJDWDQ9lOOLQJE\ZZZPLWVXELVKLVWRFNKROPVH

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

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

Välkommen William
29 januari.
Anette och
Joakim
Broddesson,
systrarna
Linn, Alice,
Olivia och
Cornelia.

Grattis Lowe
på 6-årsdagen 26
april önskar
mormor och
morfar.

2QVGDJHQGHQPDMNO
8SSJnUGVNRODQVLQIRVDO

Allt inom städ
och vaktmästeri

0|WHVKDQGOLQJDUÀQQVDWWKlPWDSn
ZZZVNDLNVHHOOHUSn6Nn,.VNDQVOL
IUnQGHQPDM

www.ekerostad.com
070-159 41 14

9lONRPPHQ6Nn,.V+XYXGVW\UHOVH

Vi vikarierar
vid semester!

Virus i
datorn?

.RQWDNWDRVVSnERKDPPDUVWHQ#YHWHUDQNUDIWVH
HOOHUWHO

Hipp Hurra
för vår Valter, 1 år den
16 maj. Grattiskramar
från kusinen Elsa,
morbror,
moster och
mormor.

• Monica Lindgren och Arne Gjersvold,
Lida idrottskyrka 29 april 2011.
Vigselförrättare gode vännen och idrottskamraten Per Unsgaard.
Vittnen: Ingalill och Arne Lindberg.

  DÖDA




• Karin Viola Soﬁa Olivestedt, Stenhamra,
avled den 12 april i en ålder av 93 år.
• Annie Birgit Gustafsson, Stenhamra,
avled den 22 april i en ålder av 95 år.

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

Datorn
krånglar?

Mälarökyrkan
Söndag 15/5
11.00 Gudstjänst

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Tillbehör
till datorn?
Ring

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

Vår kära

Anden - Nyckeln till frihet
Predikan: Samuel Klintefelt
Musik: Efva Nyström

Birgitta
Israelsson

Tisdag 17/5

f. Ekholm

18.00 Café för
gruppboende

* 6 december 1936
Stockholm
14 april 2011

Söndag 22/5
11.00 Gudstjänst
Anden - Nyckeln till hjärtat
Predikan: Samuel Klintefelt
Musik: Pernilla Thörewik

Mälarötorg 12, Ekerö

har efter lång tids sjukdom
lämnat oss
GUNNAR
AGNETA och WILLY
Joel Johanna
THOMAS och MARGARETA
Niklas
JOHN
Du var våra barns
älskade mor
och mitt allt.
Vi ses.
Gunnar
________________________

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR

Begravningen sker i kretsen
av de närmaste.
RB
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AC - service

Tävla och vinn cirkusbiljetter!

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

Så här gör du: Jämför cirkusbilderna ovan och hitta de fem fel som finns
i den högra bilden. Ringa in felen
och sänd in hela annonsen till: MN,
Box 100, 178 22 Ekerö senast tisdag
10/5. Märk kuvertet ”Finn fem fel”.
Vinnare meddelas per post senast fredag13/5. Obs! En kupong per hushåll
gäller. Dubbletter diskvalificeras!

RBU

N

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)



Gammaldags godis
i lanthandeln
Köper antikt & kuriosa
Special: marint & antika vapen
Lör-sön 11-15, ons-tors 16-19
Johannes 070-768 36 19

  

 
  

Sänd in hela annonsen senast 10/5
Namn ......................................................

  

    

Svartsjö Slotts
Antikt
Kom in i slottet till vår
trevliga antikaffär

!  "#$
%&  &'

Hitta de fem fel på Cirkus Maximums affisch och du har chans att vinna
biljetter och träffa oss på riktigt hos oss!

Biljetter till Cirkus Maximums föreställning står på spel!
Stenhamraskolan måndag den 16 maj kl 19.00

SFÖ

malaro.com



Adress .....................................................
Postadress................................................

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Telnr dagtid .............................................

- etab. 1818 -

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR

i samarbete med

nyheter

MÄLARÖARNAS

2011

Jan 24
Feb 7, 21
Mar 7, 21

Redaktion

Annonser

KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

nyheter

MÄLARÖARNAS

Apr 11, 25
Maj 9, 23
Juni 6, 20
Aug 22

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

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

6I©NNS OMDUBEHyVEROSS

Sep 5, 19
Okt 3, 17, 31
Nov 21
Dec 5, 12

Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik
och försäkringar.
Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

Hemsida

www.malaro.com/mn
ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

Hembesök t Jour dygnet runt
Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
Johan Kull

www.fonus.se

| privata marknaden 27
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Sängram +
sängbord säljes. Sängramen
passar 2 st 90
cm breda madrasser (ingår
ej) och säljs isärmonterad.
Allt är fullt funktionellt men
lite repigt här och där.
Pris: 200 kr. karin.blomdin@
home.se, 076-215 58 98.
Välvårdad ﬂick/damcykel
26 tum, 7-växlad, hand- och
fotbroms 700 kr.
0704-57 37 70.
Lev.klara valpar,
liten ras Russkiy
toy hanar f. 25/1
två kort- och en
långhårig. Med köp Skk
stamtavla, reg.bevis, mat,
vacc., vet.bes., chip, video,
doldafelförs, ﬁlt, erbj. om
förs. Föräldrar m. uts.meriter, bra mentalitet.
12000-15000 kr. rtvalpar@
gmail.com / Lina
Svartbrun PAX-garderob
med Hemnes dörrar (IKEA).
Mått: B 100+50cm, H 236
cm D 60 cm. 3 st. dörrar
samt inredning. Finns på
Adelsö, 2000 kr. Ring Johan:
070-60 515 56.

Utsida hård,
insida mjuk.
Dubbelsidigt
säkerhetsnät = svårt att bita
el klösa sönder, vattentålig.
Vikt 1,4 kg. Mått: 58.5 x 29.3
x 29.3 cm. 1 svart, 1 orange
700 kr/st. rtvalpar@gmail.
com. 0708-77 45 48.
1.80 m högt Electrolux frysskåp, ca 8 år, kan hämtas vid
Sånga Säby för 200 kronor.
Ring 0708-60 51 65.
Lasthållare passande till
Peugeot 207 obetydligt
använt, i originalkartong.
0737-57 89 39. Tisd, onsd
samt fredag. 500 kr.

  SKÄNKES




Tjock bildskärm (HP) 16 tum
0704-57 37 70.

  KÖPES


My Life spelkonsol
köpes. Endast My
life-handdatorspel
av Preziose group.
Populär 2008. Finns det
någon som vill sälja sin?
Telefon 070-155 11 00.

  UTHYRES


Centralt belägen villa på
Ekerö uthyres. Fullt utrustad, 7 rok med pool och ga-

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

Möblerat bostadsrättsradhus på 70 kvm i Kvarnbyn
på Munsö uthyres i andra
hand. Litet förråd och
garage ingår. Tillträde omg.
Hyra 6.500 per månad. Svar
till tfn: 070-48 29 662.



s

Båtmotorer
(2- och 4-takt)

s 4RËDGÍRDSMASKINER
s -OPEDER

PROGRAM:
KYRKOGÅRDSVANDRING

ÖNSKAS HYRA

våra guider berättar
kl 12.00 och 14.00





Vi önskar hyra ett hus alt
fritidshus på Ekerö efter
sommaren. Från vecka 33
t om vecka 46. Vi är två
vuxna och tre barn. Ring
gärna på tel: 070-761 78 69
alt skicka ett e-post:
lotta.mannerstrale@ki.se.

VÄXTPLANTERINGAR
– se vårt urval av växter

TRÄDVÅRDSPLANEN
– presentation av trädbeståndet

KYRKOGÅRDSINVENTERINGEN

  EFTERLYSNING

– våra kulturhistoriska gravar



Snart 3-årig
liten katthona
försvann hemifrån Nora Bruk
på Färingsö
den 10 april.
Hon är sköldpaddsfärgad/
trefärgad och okastrerad.
Snälla ring mig om
du sett henne levande eller
död. Tel: 560 429 23 el.
070-77 48 529. Hittelön.

Personal från kyrkogårdsförvaltningen ﬁnns på plats för
att svara på era frågor
KAFFESERVERING

VÄLKOMMEN!
KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

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

Service av båtmotorer, traktorer
och trädgårdsmaskiner
Vi utför service på:

Lördagen den 21 maj
kl 12.00-16.00
hälsar vi er välkomna till
Adelsö, Munsö, Ekerö
och Lovö kyrkogårdar







Halva priset på nya hund/
kattransportväskor från
Tefaco. Godkänd för bla ﬂyg.

KYRKOGÅRDENS
DAG

rage. Vid
intresse:
carl.
talling@
wallfast.
com. 070-772 06 51.

Ring oss
08-560 422 38
eller gå in på
www.lemag.se

&ÚRSËLJNING AV NYA MASKINER
4 EX (USQVARNA ÍKKLIPPARE
+LIPPO GÍKLIPPARE
-OPEDER OCH MOPEDBIL

på!
Passa din
Serva dare!
or
utomb





Hur ser ditt drömhus ut?
sofia.kuhlhorn@fiskarhedenvillan.se • 0708-10 60 12
fredrick.arvidsson@fiskarhedenvillan.se • 070-109 42 60
www.fiskarhedenvillan.se

DANS FÖRESTÄLLNING
2MPQB?EK?HIJ 
*×PB?EK?HIJ 
#PQIGLCQ?JCL #ICP×!
.PGQIPTSVL? IP@?PL SLEBMKñÉP
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2.
AE Einarsson Byggnads AB

Flera bränder i kommunen

UTillbyggnad
UOmbyggnad

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

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

För offert:

36 61 45

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

Ring så spikar vi!

08-687 11 70, 687 11 90

www.aeeb.se

Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

19 APRIL | Mindre byggnad brinner på
Ekerö och släcks av brandförsvaret.
 ;d Zhe]hWjj\obb[h_ij ec^dZ[hjWi l_Z
Drottningholm.
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3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv

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

SFÖRBUN
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20 APRIL | En bil blir stulen i Närlunda.
 <hia j_bb ijbZ Wl ojj[hb_]Wh[ [d X_b
sker i Närlunda.
 Jebl abejj[hWdcbd_d]Wh _daecc[h
från olika håll i Ekerö kommun.

22 APRIL | Ett larm inkommer till
brandförsvaret om att boende på Ekerö
hört en smäll och sett rökutveckling.
Inget misstänkt hittas vid kontroll.
;dc_dZh[cWhaXhWdZeY^XhWdZ_Xkikar släcks på Ekerö av brandförsvaret.
23 APRIL | Jl Zh_lWdZ[ XjWh ^_jjWi _
vattnet runt Ekerö.
;dbijYoa[bXb_hijkb[d\hd[d_dd[hgård i Väsby.
24 APRIL | <hdDrottningholm inkommer en anmälan om att ﬂera motorcyklar
kör fram och tillbaka alldeles för fort.
25 APRIL | Brandförsvaret gör en efterkontroll av eldplats på Ekerö.

FRÅGA POLISEN


Ring

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

18 APRIL | En lösdrivande båt med åror
hittas vid Fantholmen. Båten och
omgivningen kontrolleras av brandförsvaret.
IjbZWl[dXjcejehia[h\hd[dl_dterförvarad båt vid Ekerö båtklubb.
L_ZRastaholms båtklubb blir en vinterförvarad båt utsatt för skadegörelse.
 F Väsbyvägen sker en singelolycka
utan personskador.
 ;d f[hied Xb_h hWffehj[hWZ \h ]hel
olovlig körning vid Drottningholm.

Skärmgardiner O Lamellgardiner O Gardintyger O Markisväv
Gardinstänger och skenor O Sybehör O Garn O mm

VÅRnyheter

Fråga: Min cykel blev stulen i höstas. Jag gjorde polisanmälan
i sedvanlig ordning, med ramnummer och stöldmärkningsnummer på polisanmälan. En tid efteråt hittade en granne till
oss en cykel och gick till polisen med den. “Den är din efter tre
månader om ingen hört av sig” fick han i besked. Av en ren
slump uppdagades nyligen att cykeln grannen hitta var min.
Polisen hade alltså min stöldanmälan och en som hittat cykeln
men gjorde ingen koppling däremellan. Detta verkar vara ett
solklart fall där det stulna borde ha återlämnats till den rätta
ägaren. Man undrar om polisen inte bryr sig eller om det är
rent slarv att man inte gjorde någon koppling mellan min
anmälan och den upphittade cykeln.
KJELL EKSTRÖM
Svar: Jag kan inte kommentera ditt fall då jag inte har all

fakta, men jag kan beskriva hur det går till generellt. När en

 på G

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

FORTS FRÅN SIDAN 2



Vårfåglar på Lovön
Svenne Schultzberg
har gedigen erfarenhet av
fågelskådning på Lovö och
guidar till de finaste områdena på Lovö. Exkursionen
startar vid Mastområdet. 15
maj, samling vid Lovö kyrkas
östra parkering kl 8.
Arr: Mälaröarnas ornitologiska förening.

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

Nyhetserbjudande

Plantbytardag
Ta med plantor du inte
behöver och byt mot något
från någon annans trädgård.
17 maj kl 18-20, biblioteket i
Ekerö C. Arr: Ekerö bibliotek
och Västerorts trädgårdssällskap.
Vårkonsert
Eva Helde, sopran, Thomas
Schubach, piano. 20 maj
kl 19, Ekebyhovs slott. Arr:
Musica da Camera.
Jungfrusundsdagen
För hela familjen Segelfarty-

!

26 APRIL | IjbZ\hiaf[df[hiedX_b
sker vid Edeby brygga, Drottningholm.
?dXhejjia[h_[dfWha[hWZX_bl_ZDrottningholm. En väska blir stulen.
27 APRIL | En drograttfyllerist som även
saknar körkort omhändertas vid Drottningholm.
28 APRIL | En lastbil brinner på Färingsö och släcks av brandförsvaret.
;dXjXb_hWlc[Zi_dcejehl_ZSvartsjö båtklubb.
29 APRIL | En rattfyllerist omhändertas
vid Träkvista.
30 APRIL | En mindre markbrand
släcks av brandförsvaret vid Färingsö
slott.
ul[dl_ZLovö kyrka släcks en markbrand.
1 MAJ | L_Z Stenhamraskolan släcks
en markbrand av brandförsvaret.
 CW`XhWiWd l_Z Ekebyhovsparken
brinner fortfarande och släcks av brandförsvaret.

person lämnar in ett hittegods till polisen skrivs detta in i ett
register. De uppgifter som finns om cykeln skrivs in och detta
görs manuellt. Om det saknas uppgifter angående cykeln
(exempelvis stöldskyddsnummer) vid upphittandet kan vi
inte heller söka på dem i anmälningsregistret.
Innan tre månader har gått söker vi i anmälningsregistret
på de uppgifter vi har fått vid upphittandet och om vi inte får
träff som överensstämmer, så att vi kan identifiera rätt ägare,
lämnas cykeln ut till upphittaren.
Det räcker inte med modell, färg eller märke för en identifiering. Jag kan bara beklaga det inträffade och hoppas att
det ändå löste sig på det bästa sättet för dig.
TOMMY STIERNERLANTZ, närpolischef

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

Aftonvandring
Tranholmens buskmarker är
ett paradis för bland annat
näktergal. Andra mer eller
mindre exotiska nattsångare kan oväntat dyka upp.
Samling 22 maj kl 19 vid
kommunhuset Tappström
för samåkning. Arr: Mälaröarnas naturskydsförening.

get Briggen Tre kronor finns
på plats. Prova på Speed
Cats, se sjöräddningen ”in
action” och en massa andra
aktiviteter. 21 maj kl 11-17,
Jungfrusunds marina. Fri
parkering.
Öppet hus
Unik samling av bruksföremål och tidskrifter. Kaffeservering, guidning och
musikunderhållning. 21 maj
kl 13-16, Solvik, Munsö.
Arr: Bertil Ifwers museums
intresseföreningen.

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

PC Akuten

BE-behörighet
20 % rabatt

VERKSTAD
TRÄDGÅRD
z BILSERVICE
z BLOMMOR
z DÄCK & FÄLG
z BUTIK
z MASKINREP
z KAFÉ
z ENTREPRENAD
z ODLING
08-560 521 00
08-560 521 06
SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ z WWW.WMRMASKIN.SE

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

(ordinarie pris 860 kronor)



i säkra händer

Vi ser till att företagets
IT-miljö fungerar.
Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se

www.pcakuten.se

!LKOLÍS  !LKOTEST
Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
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UKvalitetsansvarig

21 APRIL | Åker och skog brinner på
Färingsö. Ett närliggande hus hotas av
[bZ[diecibYaiWlXhWdZ\hilWh[j$Jl
personer förs till sjukhus med lättare
rökskador.
;dcef[ZahWll][d_ Lindö tunnel. En person förs till sjukhus.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f Sanduddens
skola.

T

UGeneralentreprenad

MO

UNybyggnad

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

O Personskador
O Asylrätt
O Allmän praktik
O

Statoil, Träkvista

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

BILVÅRD


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILSERVICE


Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

Ekerö Färglager

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRANDSKYDD
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

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

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

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

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

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

RÖRARBETEN


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

Nu på Ekerö!

«

ZZZEUDQGVN\GGVEXWLNHQVH
ZHEEXWLN
BRUNNSBORRNING


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

b er ga
Å-

l

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

ONTORS TENSILIER

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

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

www.aseanna.se

0707-139 000
560 402 51

ÖPPET

Leif Rickegård

KONTORS
UTE

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

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

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

NSILIER

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

VÄRMEPUMPAR

560 301 00
0705-94 23 19

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

TRÄD- & TOMTARBETEN


LACKERING


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

Allt inom städ

VÄRMEPUMPAR

KONTORSMATERIAL M.M


A
SEANNA
K
U
Binärdata AB

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

kake
&
v
l
go

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

070-747 20 03 070-799 64 21

www.howqvistanderson.se

STÄDNING


GOLV & KLINKER


För hem och offentlig miljö

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

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ
RB

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

%UDQGVN\GGVEXWLNHQ

Din verkstad
nära Dig

O

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

O

ENTREPRENAD


Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

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



Service & reparationer
av alla bilmodeller

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

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

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

Trygghet & Kvalitet

DATA


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

CGS
Trädfällning

L O K A L E R



4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Auktoriserad
serviceverkstad för

Träkvista Torg

FÖNSTER


www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L E D I G A

Grundat 1921

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

29

PLÅTSLAGERI


Allt inom bilvård

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

560 47 111

| service för dig!

LOKALER


FÄRG TAPET
GOLV

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

BEGRAVNINGSBYRÅER


av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

FÄRGHANDEL


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

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

UBorttagning

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

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

070 - 683 80 74
www.fsons.se

Ekerö Centrum
ARKITEKT


F’SONS

BILUTHYRNING

R

CHRISTER WERSÄLL AB

FASTIGHETSSERVICE


LO

ADVOKATBYRÅN

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



KYL&KLIMAT
Service AB

Lilla Berga, Skå

Lackering
av köksluckor
och bilar
560 244 38
m.m.

Telefon:

www.micklack.se

Service och installation av
PROFESSIONELL

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

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

Tel: 08-560 252 00

SMS:A 29845 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

Trygga din
bostadsaffär.
Läs om vår unika
försäkring Varudeklarerat

FÄRINGSÖ ILÄNDAVIK 5 rok, 120 kvm

 Ljust & fräscht  Tillbyggt/totalrenoverat -04  Stor solig trädgårdstomt  Gångavstånd till bad & båtbrygga

på sve nskfast.se

SMS:A 35450 TILL 71122

SMS:A 37863 TILL 71122

PRIS 2 775 000 kr/bud. TOMT 2 374 kvm. Ilända Vik.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

 Populärt kedjehus i ett plan  Barnväligt området  Renoveringsbehov

 Sjöläge - 20 meter från Mälaren  Egen brygga  Strålande sjöutsikt

PRIS 1 700 000 kr/bud. TOMT 216 kvm friköpt).. Klevbergsvägen 53.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 3 050 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 801 m² (friköpt). Sommarängsvägen 15.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 37176 TILL 71122

FÄRINGSÖ KUMLA sjönära villatomt

SMS:A 32235 TILL 71122

FÄRINGSÖ STENHAMRA 135 kvm, 6 rok

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 160 kvm

EKERÖ SOMMARSTAD 3 rok, 40 + 40 kvm

 Lantlig idyll  Byggår 2002  Altan om 60 kvm i sydväst  Garage

 Sjöutsikt  Sol hela dagen  Vacker hörntomt  Byggrätt om 250 kvm

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

PRIS 1 975 000 kr/bud. TOMT 1 098 kvm (friköpt). Ängsullsvägen 13.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING. WWW.SVENSKFAST.SE

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 110 kvm

 Sjötomt med lugnt avskilt läge på Gällstaö
En sjötomt på vackra Gällstaö med vidsträckt utsikt över Mälaren. Huset som är i toppskick har under senare år
genomgått en större renovering med material av absolut högsta klass. Kök från Italienska Binova med bänkskivor
i komposit material, maskiner från Gaggenau samt en sagolik matplats med stora fönsterpartier mot Mälaren som
bidrar till att skapa livskvalitet och välmående.
PRIS 9 700 000 kr/bud. TOMT 1 660 kvm . Alvägen 1. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING. WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 34717 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

W W W.SVENSKFAST.SE

Välkommen
till en bra
bostadsaffär!
W W W.SVENSKFAST.SE

SMS:A 37288 TILL 71122

SMS:A 23874 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

Prata med oss eller starta din
försäljning på sve nskfast.se

EKERÖ SANDUDDEN 1 rok, ca 48 kvm

 Generösa ytor  Insynsskyddad lummig tomt  Nära buss  Garage

 Storslagen utsikt  Gör om till en 2:a  +55 boende

PRIS 2 275 000 kr/bud. TOMT 1 211 kvm (friköpt). Stenhamravägen 100.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 1 500 000 kr/bud. AVGIFT 3 268 kr/månad. Mälarvyn 11. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

SMS:A 36128 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

FÄRINGSÖ TÖRNBY 6 rok, 125 + 100 kvm

DROTTNINGHOLM 6 rok, ca 135 kvm

 Friköpt sjötomt med eftersökt läge på Lovön  Underbart söderläge mot Mälarens vatten  Endast ca 15 min från Stockholm C
PRIS 12 000 000 kr/bud. TOMT 3 052 kvm och 3 294 kvm vatten. Lovön.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808, Martin Larsson 0708-300161.

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

