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Tvist kring
avsked
Ekerö pastorat har beslutat att avskeda Adelsö
kyrkas vaktmästare. Ett av skälen som anges
är stöld. Kyrkvaktmästaren anser sig oskyldigt
anklagad och har gjort en motanmälan. | 10

PLASTGRÄS I RONDELLEN
Många har reagerat på den nya plastgräsmattan i
Malmviksrondellen. Den kom också upp på dagordningen vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde. | 6

’’

”Kommunen sålde mark vid Ekebyhovsparken till byggbolaget SBC på villkor
att ett trygghetsboende för äldre skulle
byggas enligt ett koncept som SBC utarbetat. Ärendet har hanterats i kommunen
i över tio år, nu dyker bostäderna upp till
försäljning av SBC utan ett enda spår av
trygghetsboende för kommunens äldre
invånare. De nu planerade lägenheterna är
rena bostadsrätter.” | 30 tyck

CORNELISTORPET KAN RÄDDAS
Genom en ändring av detaljplanen har Ekerö kommun gjort det möjligt att stycka av en tomt med
Cornelis Vreeswijk barndomshem på. Nu återstår att
hitta en köpare. | 12

BRA BRANDSKYDD I SKOLOR
Landets skolor har fått kritik för bristande brandsäkerhet, men i Ekerö kommun är detta ett prioriterat
område. | 16

TORGHANDLARNA FICK SITT TILLSTÅND

FÖRVIRRANDE HASTIGHETER

Familjen Altawil har haft torghandel i Ekerö centrum i tio år. En rad omständigheter har gjort att de haft stora
problem med att få sitt tillstånd i år, men nu är de åter på plats på torget. På bilden Sara Altawil, tekniska
nämndens ordförande Anna-Karin Ullgren och Jaudah Altawil. | 4
Foto: Ewa Linnros

Nya hastighetsskyltar på vissa av kommunens vägar
oroar många mälaröbor. Ändrade tätortsgränser är
en av orsakerna. | 14

www.statoil.se

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

Tema

KRUKA DIXIE 149 kr

trädgård
TROXHAMMARS BUTIKSBY

Bilda AB – tre månaders
bokföring på köpet!

Lyssna på vår radioreklam på erb.se

Modevisning!
Just
nu!

Onsdagen
den 25 maj
möter du
modeexperten
Tomas från
Ray-ban. Titta
på alla deras
nyheter på soloch vanliga glasögon
och mingla med oss
mellan kl 12-18.30!

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

Hos oss får
alla råd att se!

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!
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Sommar + Linser
= sant
Varmt och jobbigt med
glasögon!

Hos oss
hittar du alla
linsmärken.
Priser som på
nätet!?
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Kerstin Hedman, Illka
Pärni – måleri, objekt, grafik.
28-29 maj, kl 12-16, galleriet,
Ekebyhovs slott.
Hantverksstallet
”Ackord från min målarlåda”,
akvareller av mälaröbon
Anders Höök. T.o.m. 5 juni,
ti-sö kl 11-17, Hantverksstallet, Jungfrusunds marina.
Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det
var en gång... en vikingatid”.
Galleri utkiken, kulturhuset,
Ekerö C. Arr Ekerö kultur i
samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Gundberg berättar om
Stafsund och dess historia.
Förhandsanmälan. 25 maj,
Samling kl 18 vid Konsum
Träkvista för samåkning.
Arr: Ekerö-Munsö hembygdsförening i samarbete
med Friluftsfrämjandet.
Övertonssång
Upplev och delta i övertonssångens klanger. Ingen
kostnad. Efteråt rundtur
runt Adelsö. 25 maj kl 18.45,
Adelsö kyrka.
Gospelkonsert
Ekerö gospel under ledning
av Daniel Stenbaek, gästsolist: Chris Harris, Chicago,
USA. Biljetter 70 kronor. 26
maj kl 19.30-21, Ekerö kyrka.

Utställning
Ulla Ljungberg – akrylmålningar. Utställningen pågår
fram till midsommar. Öppet
må-to kl 8-17, väntrummet
på Profydent, Ekebyhovsvägen1 (vid brandstationen).

Loppis
Färingsö församling och
arbetsgruppen i Färentuna
arrangerar. Behållningen
går till välgörande ändamål.
28 maj kl 9-15, Kyrkbacken,
Färentuna kyrka, Färingsö.

EVENEMANG


Lovö runt
Lugn tur på Lovö på asfaltoch gamla grusvägar. Karta
från 1929 finns med på
turen. Rast vid Lovö vattenverk och Erskines ”Låda”.
Medtag matsäck. Ledarna
håller med karta. Kläder
efter väder. Föranmälan. 30
kr medlem, övriga 60 kr. 28
maj kl 10-14, samling utanför
brandstationen, Tappström.
Arr: Friluftsfrämjandet
Mälaröarna.

Skidskyttelandslaget
”Världens bästa pang-pangunderhållning”. Skidskyttelandslagets förbundskapten
Staffan Eklund berättar om
det framgångsrika landslaget. 23 maj kl 18-19, Barnens
eget bibliotek, Stenhamra.
Vandring
Vårvandring i Älby hage
fram till Stafsund, där Lars

Konsert
Kammarmusik. Jonas Lundahl, orgel och piano, Peter
Ström, violin. 28 maj kl 15,
Skå kyrka.
Fåglar Eldgarnsö
Ädellövskogen som omgärdar öns åkermarker är välbesökt av sångare i naturreservatet Eldgarnsö. Turen
runt ön är ca sex kilometer.
Medtag fika. Ledare: Linus
Brobacke. 28 maj, samling kl
6 på reservatsparkeringen.
Eldgarnsö, Färingsö.
Arr: Mälaröarnas ornitologiska förening.
Blomningsfest
Efter gudstjänst ordnas
”blomningsfest” med vandring från kyrkan till Ekerö
hembygdsgård. Vandringen
leds av spelmän. På hembygdsgården bjuds på kaffe,
föredrag och spelmansmusik. 28 maj kl 11-14, Ekerö
kyrka – hembygdsgården.
Arr: Ekerö-Munsö hembygdsförening.
Kulturfest
Ekerö kulturskolas elever
och lärare underhåller. Pyssel och knåp för alla barn. 28
maj kl 12-16, Ekebyhovs slott
och park.
Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)

FORTS PÅ SIDAN 36

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.
Välkommen in så berätter vi mer.

30 par engångslinser
+ undersökning

Ord.pris 710:-

Hos oss får alla råd att se!

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

Gäller t.o.m. 31 juli.
Kan ej kombinera med
andra rabatter.

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!
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fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

B Ekerö Ekebyhov

B Ekerö Helgö

Utgångspris 4 950 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 180 kvm, biyta 90 kvm
Tomt 2 670 kvm trädgårdstomt
Adress: Björkuddsvägen 123
Visas sön 22/5 14.15-15.15
och mån 23/5 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2798 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 4 990 000:4 rok, varav 4-3 sovrum
Boyta 169 kvm, biyta 36 kvm
Tomt 3 274 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1972
Adress: Kaggeholmsvägen 58
Ring för visning!
Äntligen en stor fastighet på
eftertraktade Helgö! Underbart
läge med vidsträckt vy och
sjöglimt. Båtplats på gångavstånd. Bara att flytta in då
totalrenovering skett så sent
som 2009. Helgö får Komm VA
senast 2016. Nära buss, skola
och ICA. Perfekt pendlingsläge
till city. Garage.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2440.

B Färingsö Sånga Säby

Magnifik stenvilla från 1917, f d
trädgårdsmästarbostad till Ekebyhovs slott. Stor fin tomt som
gränsar till parkmark. Rejält
lantkök. Bevarad äldre charm m
fina trägolv, djupa fönsternischer o kakelugnar. Stor glasveranda o pool i soligt S/V-läge.
Ett unikt o avskilt läge nära C.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2798.

B Sjöstugan Husbygård
Utgångspris 4 200 000:4 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 220 kvm, biyta 90 kvm
Tomt 2 161 kvm trädgårdstomt
Adress: Plogvägen 39
Visas sön 29/5 14.15-15.15
och mån 30/5 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2460 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 3 950 000:7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 150 kvm, biyta 25 kvm
Tomt 2 598 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1909, Löpande
underhållet
Adress: Björn Järnsidasväg 73
Visas sön 22/5 12.00-13.00
och mån 23/5 18.00-18.45

Magnifik enplansvilla m stort
dubbelgarage. Lugnt, lantlig
belägen på plan tomt, m fin
utsikt över åkrar o skog. Stora
sällskapsytor m öppen spis o
mycket ljus o rymd. Härlig bado relaxavdelning m bastu. Pool
som omgärdas av stenlagd
altan i bästa solläge! Bergvärmepump. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2460.

Vackert belägen timmervilla
med anor från 1800-talet.
Sandstrand och brygga ett
stenkast från huset. Renoverat
med inspiration från Provence.
En lantlig idyll som måste upplevas på plats!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2675.

B Ekerö Närlunda

B 2:a Drottningholm Lovö
Utgångspris 2 950 000:6 rok, varav 4 sovrum
Boyta 121 kvm
Tomt 762 kvm
Byggt 1965
Adress: Johan Moviks Väg 2
Visas sön 29/5
Sms:a: FB 1071-2777 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 1 495 000:Boyta 31 kvm
Avgift 1.395:-/mån inkl vatten
Adress: Skolallén 54
Visas sön 22/5 12.30-13.30
och tis 24/5 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2810 till 72456
för beskrivning
Välplanerad mini 2:a i genomgående mkt gott skick. Kök m
mobil köksö. Öppen, ljus planlösning till v-rum m stora fönsterytor o djupa fönsternischer.
Bra sovrum samt ett fräscht
helkaklat duschrum m fönster.
Nära till bra bussförbindelser,
Drottningholms golfbana o fina
strövområden i vacker slottsmiljö. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2810.

Ett av de populära kedjehusen
med stor hörntomt är nu till salu!
Lekvänlig tomt med fin hög
häck och fruktträd samt gräns
mot allmänning. Huset är delvis
renoverat de senaste åren. Fyra
sovrum, badrum, renoverat kök
med rymligt intilliggande
matrum. Bergvärme -06.
Garage. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2777.

B Färingsö Troxhammar

B Färingsö Ricksättra

B 4:a Ekerö Brunna

B 4:a Ekerö Brunna

Utgångspris 5 990 000:8 rok, boyta 220 kvm och biyta 25 kvm
Adress: Ekeby Gårds Väg 13B
Visas sön 22/5 15.00-16.00

Utgångspris 1 450 000:2 rok, boyta 37 kvm och biyta 6 kvm
Adress: Vallvägen 4

Utgångspris 1 250 000:Boyta 94 kvm
Adress: Tomtbacksvägen 62
Visas sön 29/5

Ogenerat o idylliskt belägen näst intill ängar med
härlig utsikt. Villan som är i toppskick, består av 8
rok varav 4-5 rejäla sovrum. Bergvärme, garage.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2575.

Underbar sjöutsikt över Skansviken har detta
trevliga lilla fritidshus. Högt, insynsskyddat beläget på stor naturtomt. Storstuga m öppen spis.
Gäststuga m mulltoa. Endast 30 min från Brommaplan. Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2794.

Utgångspris 1 295 000:Boyta 121 kvm, avgift 6.479:-/mån inkl vatten och
kabel-tv
Adress: Tomtbacksvägen 48
Superfint bostadsrättsradhus med bästa solläge
och fin tomt/uteplats att utnyttja. Denna ligger i
lugnt område nära skolor och kommunikationer.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2310.

Mitt i lugna Brunna ligger detta fina BR-radhus
med 3 sovrum och badrum på övre plan. Härlig
altan och fin lummig tomt med bl.a syrén.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2802.
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Torghandlarna fick sitt tillstånd
– Vi kontaktade tekniska
kontoret i kommunen inför
sommarsäsongen redan i november. De svarade att det
var för tidigt och de skulle
meddela oss när det var dags.
De gjorde det, men väldigt
sent. Då ombads vi att skicka
in F-skattsedel, berättar Sara
Altawil.

Då Jaudah Altawil och hans dotter Sara Altawil inte fick något besked
om tillstånd att sälja frukt och grönt på torget, gick de med namnlista i
Ekerö centrum. Över 230 personer skrev på listan.
Foto: Ewa Linnros

EKERÖ | De torghandlare
som under tio år funnits
på Mälarö torg har i år haft
problem med att få tillstånd av kommunen. Efter
många turer med kommunen fick de till slut det
glädjande beskedet om att
de får en plats på torget.
Sara Altawil har tillsammans med sin pappa Jaudah
Altawil drivit torghandel i
form av grönsaks- och blom-

försäljning på Mälarö torg i
Ekerö centrum sedan 2001.
De bedriver sin verksamhet
under vår- och sommarsäsongen och brukar börja med
torghandeln i skiftet april/
maj. Under vinterhalvåret är
deras ﬁrma vilande.
I år ansökte de åter om
tillstånd men ﬁck inga klara
besked. Även när halva maj
passerat visste de fortfarande
inte om de skulle få en plats
på torget.

Färingsö församling 23 maj- 5 juni

Gudstjänster
TORSDAG 26 MAJ
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 19.00
Veckomässa
Kiki Svee
SÖNDAG 29 MAJ
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Bönsöndagen
Kiki Svee
Alla-kan-sjunga-kören
TORSDAG 2 juni
Färentuna kyrka kl 07.00
Gökotta
Kristi himmelfärds dag
Lars Brattgård
Färingsö Kyrkokör, trumpet
Sånga kyrka kl 08.30
Gökotta vid klockstapeln
Kristi himmelfärds dag
Lars Brattgård
Färingsö Kyrkokör, trumpet
SÖNDAG 5 juni
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Söndagen före pingst
Ellen Jakobsson

Hon lämnade in F-skattsedeln men hörde fortfarande ingenting. Sara Altawil
ringde därför upp tekniska
kontoret en vecka senare. På
tekniska kontoret svarade
man fortfarande att de måste
skicka in F-skattsedel.
När Sara Altawil förklarade att den skickats en vecka
tidigare blev svaret bara att
de inte kände till detta och
man tillade också att det var
många andra som ansökt om
tillstånd för torghandel före
familjen Altawil.
På frågan om när familjen
kunde vänta sig ett besked
svarade man att detta kunde
ske först den 9 juni då ett
möte skulle äga rum.
Familjen kände sig maktlösa och började samla in
namnlistor. Mälaröarnas nyheter kontaktade kommunen
för att söka svar på vad som
skett.
Anna-Karin Ullgren, ordförande i kommunens nybil-

dade tekniska nämnd berättar
att beslutsprocessen i ärenden som detta har förändrats
och det kan vara anledningen
till att just detta fall hamnat
mellan stolarna.

Det datum familjen Altawil
Tekniska nämnden tillträdde

den 1 april och det är där besluten nu tas. Nämnden har
ett stort arbete med att se
över den kommunala författningssamlingen som visar
regelverket. Den är inte uppdaterad på många år och det
är svårt att reda ut för en sökande vilka handlingar som
ska lämnas in.
– Detta är någonting nämnden ska jobba fram så att det
blir enkelt att följa handlingarna för de sökande. Men det
är ett jobb som inte görs i en
handvändning, säger AnnaKarin Ullgren.
För att inte fördröja beslut
kring tillstånd för plats på
torget enades man i nämnden om ett absolut krav. För
att bli godkänd för en plats på
torget måste den sökande ha
F-skattsedel.
– Det vi ﬁck veta i ärendet
om torghandelsplats var att
det endast var ett företag som
hade F-skattsedel enligt uppgift. Något annat ﬁck vi inte
information om. Jag visste
ingenting om familjens Alta-

LOPPIS
lördag 28 maj kl 9-15
kyrkbacken i färentuna
Har du något att skänka?
Pengarna går till välgörande
ändamål! Kaffeservering
Välkommen!
Ring! Anna-Stina Pettersson
08-560 450 98
Vera Ohlsson
08-560 420 42

Kammarmusikkonsert
lördag 28 maj
kl 15.00
skå kyrka
Peter Ström, ﬁol
Jonas Lundahl, piano och orgel

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

wils ansökan och har först nu
fått höra att det fanns en Fskattsedel på gång som kom
in 28 april, säger Anna-Karin
Ullgren.

ﬁck, den 9 juni, är då tekniska
nämnden ska sammanträda
nästa gång. Men när AnnaKarin Ullgren ﬁck höra om
ärendet undersökte hon om
det låg inom delegation för
ordförande eller presidiet
att ta ställning till att det har
kommit en F-skattsedel i efterhand, för att kunna fatta
ett beslut.

”Jag beklagar
verkligen om
familjen känner
att de har blivit
motarbetade. Det
är absolut inte
meningen”

Två dagar efter det att familjen samlat namnlistor och
Mälaröarnas nyheter ställt
frågan till kommunen om
vad som skett, meddelades
beslut om att ge familjen
Altawil tillstånd till plats på
torget.
– Vi vill ha torghandel. Jag

beklagar verkligen om familjen känner att de har blivit
motarbetade, för det är absolut inte meningen. Men det
var mycket knapphändiga
underlag och det är inte acceptabelt, säger Anna-Karin
Ullgren och tillägger:
– Vi har tydligt förklarat för
tjänstemannasidan att det är
en ny nämnd och en politisk
hantering och då vill vi ha ordentliga underlag. De är fullständigt på det klara med det,
men det tar lite tid innan det
är upparbetat i den här andan,
säger Anna-Karin Ullgren.
Familjen Altawil hade även
ansökt om ytterligare en plats
på torget för blomsterförsäljning. Den platsen tilldelades
dock till blomsterhandeln i
centrum på det mötet där familjen Altawils F-skattsedel
inte fanns att presentera.
– Det känns bättre men vi
är ändå besvikna eftersom
vi även sökte plats för blomförsäljning. Vi har haft det i
ﬂera år. Nu hoppas vi på att vi
kan få sälja blommor tillsammans med frukt och grönt
eller allra helst, att vi kan få
ytterligare en plats på torget
för blomförsäljningen, säger
Sara Altawill.

EWA LINNROS

Konstutställning
Elly Uppgårdh-Ström
och Susanne Ström
vernissage
söndag 29 maj
kl 15.00-18.00
Stenhamra
församlingsgård
herman palmsalen
Utställningen
pågår under juni månad

Försommarmusik
Hägerstens
Vokalensemble
lördag 4 juni
kl 16.00 skå kyrka
Ulla-Britt Åkerberg, dirigent, Camilla Lundberg, presentatör

Tappström

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

GRILLTIPS
Pensla laxen
med grillolja
innan grillning.
Servera med
potatissallad
och salsa på
ananas, lök,
ingefära och
chili. Recept
finns i butik.

129k
/kg

Laxsida
Odlad i Norge. Hel sida. Vac-pack.

10k

2 för

80k

/st

Djurgårdglass
500 ml. Riktigt lyxig glass!
Jfr pris 80:00/liter.

Veckans
självscanningvara!

Ananas
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Centralamerika.
Ca 1 kg.

k
Från vår manuella dis

69k
/kg

Fler förslag för att
göra det enkelt för
dig, hittar du på vår
hemsida www.ica.se/
tappstrom, eller kom
in och prata med vår
duktiga deli personal.

Potatissallad
Från vårt egna kök.

1990
/st

5k

/st + pant

Jordgubbar
Holland/Spanien. 500 g.
Jfr pris 39:80/kg.

Läsk
ICA. 1,5 liter.
Jfr pris 3:33:/liter.

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

ICA Butiksreklam

Priserna gäller vecka 21 t o m söndag 29/5 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Rusta för
sommaren Plastgräs får reaktioner
KOMMUNEN | I den så kalllade Malmviksrondellen har
en något annorlunda gräsmatta planterats, nämligen
en i plast. Denna gräsmatta
togs också upp på kommunfullmäktiges sammanträde
26 april.

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:-

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

3.190:Grästrimmer.
Stihl FS40
Låg vikt och
lättstartad
bensintrimmer.
Stihl FS40

2.190:-

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina
trädgårdsmaskiner till fasta priser.

9RKES  0ROFILKLÊDER s 4RÊDGÌRDSMASKINER s 3PORT
½PPETTIDER MÌN FRE   LÚR  
3VANHAGEN 3KÌ 4EL     WWWMALAROSE

KInger Andersen (S) ifrågasatte utsmyckningen av
Malmviksrondellen
och
vände sig till Peter Carpelan,
kommunstyrelsens ordförande.
– Har vår ekokommun sagt
ja till glittrande plastmattor i
illgrönt som en tjusig entré
till vår kommun?
Peter Carpelan började
med att läsa upp ett mail
från en medborgare som
beskrev det hela som ”ett
trevligt initiativ” och vidare
att ”den som kom med idén
med att lägga en grön matta
runt blompottorna vid Tappströmsbron är värd en egen
blomma”.
– Utmärkt! Jag är jätteglad,
sa Peter Carpelan.
– Jag är mållös, kontrade
Inger Andersen.
Ett roat skratt spridde sig i
salen och kommunfullmäktiges ordförande Inger Linge
påpekade att detta inte var ett
svar på frågan.
– Jag förstår egentligen inte
frågan men jag ska försöka
att göra en tolkning av den.
Först en personlig reﬂektion.
Jag tycker att den ser alldeles utmärkt ut och uppfyller
även de krav som ﬁnns för en
ekokommun. Men, smaken
är som baken som bekant, sa
Peter Carpelan.
Han sa även att, så som han
blivit underrättad, togs initiativet till konstgräset från
kulturnämndens sida. Han
påpekade att detta i sak inte
var någonting politikerna i
huvudsak ägnar sig åt utan
ligger på tjänstemannasidans verkställdhet. Däremot

I Malmviksrondellen glittrar gräset lite extra då det är av konstgjort
material. Reaktionerna har varit många till detta initiativ. På kommunfullmäktiges sammanträde blev det också föremål för diskussion.
Foto: Ewa Linnros

ska frågan ha dryftats i kommunstyrelsens arbetsutskott.
– Skälet är ganska enkelt.
Det skulle bli väldigt svårskött om man skulle ha gräs
i en sådan här liten rondell.
Då ska vi ha en trädgårdsarbetare, som med livet som
insats ska gå runt i rondellen
för att trimma eller klippa
gräset med en motorgräsklippare som släpper ut avgaser i
denna ekokommun och en
bensindriven trimmer, som
också den släpper ut avgaser
i en betydande omfattning.
Det överstämmer inte med
att vara en ekokommun, fortsatte Peter Carpelan.

”Har vår
ekokommun sagt
ja till glittrande
plastmattor i
illgrönt som en
tjusig entré till vår
kommun? ”

– Jag har alltid trott att du
hade både stil och god smak,
men i det här fallet måste jag
säga att jag är mycket besviken på ditt svar. Nu fattas det

bara plastblommor där. Jag
tycker att det ser både smaklöst och billigt ut, svarade
Inger Andersen och Peter
Carpelan replikerade snabbt:
– Billigt var det inte, det
kan jag försäkra.
Därmed avslutades ämnet,
men en stund därefter påmindes åter församlingen
om plastgräsmattans vara eller icke var.
Ö-partiet hade lämnat en
motion om behovet av en
stadsträdgårdsmästare. Ylva
Forslid refererade till ett brev
från en annan kommunmedborgare som kommenterat
plastgräset med orden ” Vi
blir till fullständigt åtlöje”.
– Vi saknar kunskap om
att utsmycka vår kommun. I
andra kommuner möts man
av vackra planteringar och
genomtänkt utsmyckning.
Vi behöver inte anställa någon på heltid. Men en person
med rätt kunskap kunde under en tid göra så mycket för
helhetsbilden av kommunen.
I längden skulle det bli billigare än att år efter år rätta till
misstag som görs när kunskap saknas, sa Ylva Forslid.
– Det här visar på ett ekonomiskt lättsinne hos Ö-partiet som vida överskrider en

konstgräsmatta i rondellen.
Ska vi prioritera någonting i
kommunen på tjänstemannasidan så är det välfärdens
kärna, det vill säga skola, förskola och äldreomsorg. Det
är där vi ska anställa folk, svarade Peter Carpelan.
– Du sa förut att konstgräset var dyrt, det var riktigt
dyrt. När man har folk med
kompetens blir det ibland
billigare i längden. Det är vad
det här handlar om, sa Ylva
Forslid.
Öpartiets motion avslogs
enligt
kommunstyrelsens
förslag.

”Jag tycker att
den ser alldeles
utmärkt ut och
uppfyller även de
krav som finns för
en ekokommun.”

Kostnaden för anläggningen
av konstgräs i Malmviksrondellen uppgår till 94 000 kronor exklusive underarbete,
som skulle varit detsamma
för alla andra varianter. Plantering av riktigt gräs skulle
kosta närmare det tredubbla.
Den stora besparingen är
för bevattningen då inget
vatten ﬁnns framdraget. Vidare behövs ingen klippning
av gräs samt sanering av dött
gräs från vägbanan.
Dessutom har Traﬁkverket stora krav på tillstånd
för arbete och tider för när
detta kan utföras. Man valde
konstgräs för att kunna erbjuda ﬂer varianter av växter
i krukorna, enligt uppgifter
från tekniska kontoret.

EWA LINNROS

Kommunens svar till Kronofogdemyndigheten
KOMMUNEN | Kommunstyrelsen i Ekerö kommun anmälde kronofogdemyndigheten till
Justitieombudsmannen
(JO) hösten 2010.
Kronofogdemyndigheten
har yttrat sig, men kommunstyrelsen finner inte
att några nya uppgifter
framkommit.
Kommunstyrelsen i Ekerö
kommun anmälde kronofogdemyndigheten (KFM)
till JO eftersom de ansåg att
handläggningstiden för att
få bort fartyget Seaside från
Tappströmskanalen har tagit
orimligt lång tid.
Efter att KFM lämnat sitt
yttrande, har kommunstyrelsen beretts tillfälle att
kommentera detta yttrande i
ärendet.
”Av Kronofogdemyndighetens (KFM) yttrande framkommer inga nya uppgifter i
ärendet. Kommunstyrelsen

Seaside i ”vårskrud”. Numera ses även ordet ”Kärlek” målat på båtens
skrov och i fören syns ett rött hjärta med en pil igenom. Vem som gjort
detta är ovisst. Kronofogdemyndigheten, KFM anmäldes av kommunen till JO för orimligt lång handläggningstid. KFM har yttrat sig men
kommunen anser att det inte framkommer några nya uppgifter i detta
yttrande.
Foto: Ewa Linnros

vidhåller vad som tidigare
anförts till Justitieombudsmannen. Det kan tilläggas i
ärendet att upphandlingsförfarandet hos Verksamhetsstöd alltjämt inte är slutfört,
vilket innebär att det ännu en
gång dragit ut på handläggningstiden jämfört med vad
KFM angett. Det är vidare an-

märkningsvärt i ärendet att
KFM fäst tilltro till svarandens uppgifter att han skulle
medverka till att skeppet
ﬂyttades. KFM valde i början
av maj 2009 att utan vite förelägga svaranden att till maj
månads utgång själv låta ﬂytta fartyget trots att KFM hade
kännedom om att sökanden

och kommunen försökt förmå svaranden att ﬂytta fartyget under fyra års tid. Det har
gång på gång från kommunens sida påpekats behovet
av skyndsam handläggning
på grund av fartygets miljöskadliga ämnen. Medborgare
och besökare till kommunen
inkommer, som tidigare,
med klagomål till kommunen på grund av den syn man
möts av när man närmar sig
Ekerö tätort. Kommunen anser att den orimligt utdragna
handläggningstiden
hade
kunnat undvikas från KFM:s
sida.”
I slutet på april meddelade Mathias Molin på KFM
att man arbetar febrilt med
upphandlingen för att få bort
Seaside. Han vågade inte
ge någon tidsprognos men
trodde att det kan ske under
sommaren.

EWA LINNROS

Nyheter & information från våra församlingar
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KYRKSIDAN
Gudstjänster
Tisdag 24/5
Adelsö kyrka kl 19.00
KÖRKONSERT, Betel folkhögskolas kör

Onsdag 25/5
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Staffan Eklund

Torsdag 26/5
Ekerö kyrka 19.30
GOSPELKONSERT
Ekerö Gospel, gästsolist: Chris
Harris, Chicago, USA, piano: Daniel
Stenbaek 70:- förköp:
daniel.stenbaek@svenskakyrkan.se

Söndag 29/5
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA – BLOMNINGSFEST
gästpredikant: Anders Sjöberg,
Staffan Eklund, Ekerö kyrkokör, dir:
Kerstin Baldwin
Efter gudstjänsten Kyrkkaffe, lotterier, blomförsäljning samt föredrag av
Anders Sjöberg i Hembygdsgården
Drottningholms slottskyrka kl 16.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST, Christer Kivi, Västerleds ungdomskör,
dir: Carina Olofsson
Adelsö kyrka 18.00
VÅRMUSIK med Ad Mundi
dir. Carina Einarson
präst: Svän Fogelqvist

Onsdag 1/6
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund

Torsdag 2/6
Kullen vid Ekerö kyrka kl 8.00
GÖKOTTA, Staffan Eklund, Klara
röster under ledning av Helena
Hansson, Ta med kaffekorg
Malmen, Drottningholm kl 8.00
GÖKOTTA, Elin Rundh Dapo,
Visgruppen Kristall
Skansberget Adelsö kl 9.00
GÖKOTTA, Svän Fogelqvist,
Ta med kaffekorg

Möt sommaren med FÅGELSÅNG och KÖRSÅNG
Nu fylls naturen av fågelsång och våra kyrkor av körsång ...
De två veckor det här kalendariet omfattar erbjuder TIO körer, en visgrupp och förhoppningsvis mycket vacker fågelsång – kanske t.o.m. av göken på de tre gökottorna.
Försommartiden inbjuder både fåglar och människor till sång.
Vi är många som gärna nynnar med i t ex ”Den blomstertid”, ”Idas
sommarvisa” och ”En vänlig grönskas rika dräkt”.
Körerna i pastoratet vill gärna avsluta terminen med en konsert
– Ekerö Gospel och Ad Mundi har sina vårkonserter liksom den
pastoratet närstående Birkakören, – Lovö och Ekerö kyrkokörer
återkommer lite längre fram i juni.
Många körer är på resa under försomamren och vill gärna
sjunga i en vacker kyrka – Ekerö kyrka gästas tredje och femte
juni av mer eller mindre långväga gäster.
Ett körbesök som varit traditon är Betel folkhögskolas kör .
De gästar Adelsö kyrka tack vare Carina Einarsonom inte bara
är kantor utan också föreståndare på folkhögskolans musiklinje.
Nu ska Carina tillsammans med sin man Kenneth arbeta i London
och Svenska kyrkan i utlandet under två år – så det kanske dröjer
innan vi får njuta av all den ungdomliga, musikaliska glädje som
folkhögskolans kör sprider ...
Blomningsfesten – en årlig tradition
)|UXWRPGHN\UNOLJD¿UQLQJVGDJDUQDVWnWDU(NHU|N\UNDPHGHQ
DOOGHOHVHJHQ¿UQLQJVGDJPHGGHQnUOLJHQnWHUNRPPDQGHEORPningsfesten. Den har sitt ursprung i den unika äppelallén, och är
ett samarrangemang mellan Ekerö församling, Ekerö kyrkliga
Syförening och Ekerö-Munsö Hembygdsförening.
Festen inleds med högtidsgudstjänst i Ekerö kyrka, där prästen,
författaren och föredragshållaren Anders Sjöberg predikar och
Ekerö kyrkokör sjunger.
Efter en förhoppningsvis solig vandring genom äppelallén med
fanor och spelmansmusik fortsätter festen i Ekerö hembygdsgård,
där kaffeborden står dukade och syföreningen säljer lotter och
blommor till förmån för olika behjärtansvärda ändamål.
Efter kaffeserveringen, ca kl 13.00, talar Anders Sjöberg över
temat: ”Anden – gudsnärvaron i ditt liv”.

Fredag 3/6

Så får vi tillsammans med körer och fåglar njuta av försommaren:

Ekerö kyrka kl 17.30
SOMMARKONSERT
Madrigalchor Weimar och Stockholms Motettkör

Sin lycka och sin sommarro, de yra fåglar prisa:
Ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa.
En hymn går opp av fröjd och hopp
Från deras glada kväden, från blommorna och träden.
Svensk psalm 201, v 2

Söndag 5/6
Ekebyhovskyrkan 10.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST
Mårten Mårtensson
Ekerö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Pernilla Hammarström,
Bureå kyrkokör, dir: Lars Palo
Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST MED
DOP, Staffan Eklund

Måndag 6/6
Munsö kyrka 18.00
VÅRKONSERT, Birkakören, dir:
Mait Thoäng, Svän Fogelqvist
KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
28/5 OM BÖN
4/6 PÅ VÄG MOT SOMMAREN
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

Marianne Abrahamsson, foto: Susanne Olsson

KÖRKONSERTER
Tisdag 24/5
Adelsö kyrka kl 19.00
KÖRKONSERT, Betel folkhögskolas kör

Torsdag 26/5

0|EOHU3RUVOLQ.OlGHU7DYORU/DPSRU/HNVDNHU%|FNHUPP

Ekerö kyrka 19.30
GOSPELKONSERT, Ekerö Gospel, gästsolist:
Chris Harris, Chicago, USA, piano: Daniel
Stenbaek. 70:- förköp:
daniel.stenbaek@svenskakyrkan.se

Söndag 29/5
Adelsö kyrka 18.00
VÅRMUSIK med Ad Mundi, dir. Carina Einarson
präst: Svän Fogelqvist

Fredag 3/6
Ekerö kyrka kl 17.30
SOMMARKONSERT, Madrigalchor Weimar
och Stockholms Motettkör

Måndag 6/6
Munsö kyrka 18.00
VÅRKONSERT, Birkakören, dir: Mait Thoäng,
Svän Fogelqvist

Torsdag 2/6
Kullen vid Ekerö kyrka kl 8.00
GÖKOTTA, Staffan Eklund,
Klara röster under ledning av Helena Hansson
Ta med kaffekorg
Malmen, Drottningholm kl 8.00
GÖKOTTA, Elin Rundh Dapo,
Visgruppen Kristall
Skansberget Adelsö kl 9.00
GÖKOTTA, Svän Fogelqvist
Ta med kaffekorg

ALLT ÖVERSKOTT GÅR TILL BISTÅND & SOCIALT ARBETE
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Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)

www.maklarringen.se

Ekerö Sommarstad

Ekerö Träkvista/Lundhagen

Charmig villa med hög trivselfaktor. Fri utsikt över åker/äng, Mälarens glittrande vatten och Ekerö kyrka. Ljust
och soligt läge! Hela huset utstrålar en mycket trivsam och go känsla av "nygammalt" samtidigt som det är ett
mycket praktiskt hus med bra planlösning och stora härliga rum. Ljust och luftigt med högt i tak och många
fönster. Vedspis och braskamin. Bra skick. Ljusa färger, trä samt klinkergolv. Fristående garage med förråd samt
gästrum/kontor. Lättskött terrasserad trädgård. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och
försäkrad mot dolda fel. Nära till buss och bad.

Fantastiskt timmerhus med en spännande blandning av original och nya detaljer! Ett härligt 1,5-plans hus med
ursprung från 1880-talet med vackra detaljer, stora fina rum och sällskapsdelar. Kakelugn, murad öppen spis,
synliga timmerstockar, "snickarglädje" vackra trägolv mm. Nytt kök 2009. Bergvärme 2011. Stor ny altan med
bra solläge. Lättskött trädgårds-/naturtomt om 1.501 kvm med söderläge. Barnvänligt läge längs lugn gata
och gångavstånd till Träkvista skola (F-9) och dagis. Nära bad och bra busskommunikationer till Bromma/
Solna. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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Allévägen 24
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t
t
t

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

Ekerö Gällstaö
Nästan nybyggd villa med modern arkitektur och ljus färgsättning. Stora fönsterpartier och öppna ytor
skapar en härlig boendemiljö med mycket ljusinsläpp. Fina materialval med hög standard. 8 rum och kök varav
5-6 bra sovrum. Garage. Tomt anlagd av trädgårdsfirma med påkostade stenläggningar, asfalterad infart och
fin belysning.
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t
t
t

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

Ekerö Träkvista
Välkomna till Karl Anders gården - en oas mitt i Träkvista.
Äldre trädgårdsmästeri som bevarats i gammal stil. Ursrungsbostaden är från 1790-talet. Totalrenoverat och
tillbyggt 1960 och 1990. Här finns ett stort härligt lantkök med en fungerande vedspis och en lucka till mat-/
vinkällare med murade valv. Två rum i fil varav ett med kakelugn samt ett litet kontor. Övre plan med stort
allrum och två bra sovrum. Gästhus med trinett, wc och dusch. Carport och gott om förvaringsutrymmen.
Underbar uppvuxen trädgårdstomt med ett flertal fruktträd, bärbuskar och odlingsmöjligheter. Ringmärkt
innebär att fastigheten är bl a besiktigad och försäkrad mot dolda fel!
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Norra Kafévägen 23A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Lundhagen
Det perfekta huset för den stora familjen. Högt och härligt läge med fin sjöutsikt i omtyckta Lundhagen. Två
minuters promenad till badplats. Ljus färgsättning, kaklade badrum och vardagsrum med braskamin. Sex bra
sovrum och ett gästrum/kontor. Stor balkong och flera möjliga uteplatser. Isolerad lillstuga. Garage i länga.
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Rullerumsvägen 22
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

Ekerö Närlunda

Färingsö Stenhamra

Hörnläge och baksida mot allmänning har detta superfina kedjehus. Nytt fräscht kök med öppen planlösning
mot matrum och vardagsrum med braskamin. Fyra bra sovrum. Två badrum varav ett med bastu.
Genomgående ljus färgsättning och bra skick med bl a nytt yttertak och nya fönster. Fint uterum och garage
med förrådsdel. Perfekt läge med närhet till skola, dagis, bad och kommunikationer. Ringmärkt innebär att
fastigheten är bl a besiktigad och försäkrad mot dolda fel!

Allt i ett plan! Mycket trevlig 1-plansvilla med fristående isolerat garage. Allt i bra skick! Nyrenoverat kök.
Nytt badrum 2011 stilfullt och modernt med både bad och dusch. 3 sovrum, tvättstuga samt bra förvaringsutrymmen. Isolerat garage med förrådsdel. Plan och lättskött trädgårdstomt med soligt söderläge, hörntomt
och insynsskyddat. I bostadsområdet finns förskola och det är gångavstånd till buss, skolor, mataffär, Mälaren, träningscenter mm. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.
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Melonvägen 20
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
118kvm
kvm
*Boarea:
118
t Tomt:
713kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
713
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 2 975 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

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

Färingsö Prästnibble

Färingsö Kungsberga Myrudden

Färingsö Sånga-Säby

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.

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.

*Boarea:
t
Boarea:57
57kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:609
609kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
950 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 11 950
*Klippans
t
KlippansVÃ¤g
Väg 74
74
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:121
121kvm,
kvm,biarea:
biarea:1515kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:22055
055kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
250 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 44 250
*Myrudden
t
MyruddenErikslund
Erikslund
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

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: 2 695 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

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

Ekerö Skärvik

4:a Lovö Drottningholm

Färingsö Ölsta

Färingsö Stenhamra

Sjönära, lite sjöglimt och områdets högsta punkt!
Fastigheten är om 2.328 kvm (delbar enl. detaljplan). Idag
bebyggd med 1-plans hus från -53/78 + ett uthus. Total
renov.behov/rivning. Området är detaljplanelagt och har
kommunalt v/a. Barnvänligt läge i slutet på återvändsväg.
Nära bad, buss, skola och fina naturområden.

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

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

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 med rymlig matplats, sovhytt och tvättrum med dusch, TM och mulltoa.

*Boarea:
t
Boarea:90
90kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:22328
328kvm
kvmnatur/skogstomt
natur/skogstomt
*UtgÃ¥ngspris:
850 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 850
*MossvÃ¤gen
t
Mossvägen 26
26
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:125
125kvm
kvm(69
(69++56
56kvm)
kvm)
*UtgÃ¥ngspris:
850 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 850
*Avgift:
t
Avgift:33588
588krkrinkl
inklvatten
vatten&&sophÃ¤mtning
sophämtning
*PrÃ¤stvik
t
Prästvik 4A
4A
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:139
139kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:1212400
400kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
950 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 22 950
*LennartsnÃ¤svÃ¤gen
12
t
Lennartsnäsvägen 12
*Lena
t
LenaFalck
Falck070-759
070-75959
5997
97
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:52
52kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:22600
600kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
950 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 11 950
*Pikstigen
t
Pikstigen44
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

Färingsö Sånga-Säby

Färingsö Ölsta

Färingsö Hillersjönäs

Färingsö Stenhamra

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.

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 -08. Bra
förvaringsutrymmen + egen tvättstuga. Inhägnad plan
trädgård med många vackra träd/buskar, rosor, syrénhäck
mm. Nära buss och bad. Besiktigad.

Öppen och ljus planlösning i fint skick. Kök med
köksinredning i bok, v-rum med braskamin, 2 bra sovrum,
kaklad toalett med dusch. Stort härligt trädäck, som ett
extrarum sommartid. Garage i källarplan, här finns även en
liten tvättstuga. Fin natur- och trädgårdstomt med sjönära
läge, promenadavstånd till badplats.

Välskött enplansvilla om 5 rum och kök 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.

*Boarea:
t
Boarea:47
47kvm,
kvm,biarea:
biarea:44kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:1414752
752kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
275 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 22 275
*SkillingevÃ¤gen
t
Skillingevägen 31
31
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:70
70kvm,
kvm,biarea:
biarea:30
30kvm
kvm
*Tomt:
11kvm
t
Tomt:61
61
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
095 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 11 095
*BÃ¥gvÃ¤gen
14C
t
Bågvägen 14C
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

t
Boarea:58
58kvm,
kvm,biarea:
biarea:36
36kvm
kvm
*Boarea:
t
Tomt:11753
753kvm
kvmsluttningstomt
sluttningstomt
*Tomt:
t
Utgångspris: 22 400
*UtgÃ¥ngspris:
400 000
000 kr
kr
t
Hillersjönäsvägen 1 1
*HillersjÃ¶nÃ¤svÃ¤gen
t
LenaFalck
Falck070-759
070-75959
5997
97
*Lena
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40

*Boarea:
t
Boarea:130
130kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:608
608kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
350 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 22 350
*RÃ¥gvÃ¤gen
t
Rågvägen 22
*Lena
t
LenaFalck
Falck070-759
070-75959
5997
97
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560
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Tvist kring avskedad vaktmästare
ADELSÖ | Ekerö pastorat
har beslutat att avskeda
kyrkvaktmästaren på
Adelsö, Desirée Björk.
Pastoratet anger bland
annat stöld som en av
orsakerna till avskedet,
en anklagelse som enligt
Desirée Björk är falsk.
En förhandling ägde rum den
12 maj mellan representanter för arbetsgivaren Ekerö
pastorat och Desirée Björk.
Man kom inte fram till någon
uppgörelse och ärendet kan i
värsta fall komma att hamna
hos Arbetsdomstolen.
Desirée Björk varslades
om avsked i början på mars
i år. Hon var då sjukskriven
sedan 1 januari på grund av,
som Desirée Björk beskriver
det, en pressad psykosocial
situation. Arbetsgivaren har
angett ett ﬂertal omständigheter som skäl för avskedet,
omständigheter som enligt
Desirée Björk saknar grund.
En av de anledningar som
angetts som orsak till avskedet är stöld vilket också Desirée Björk polisanmälts för.
– Jag har arbetat i 21 år utan
en enda prick. Man har snarare varit väldigt nöjda med
mitt arbete. Jag har blivit
avskedad på falska grunder.
Därför har jag gjort en motanmälan till polisen med

vittnesuppgifter, eftersom
ingen stöld föreligger, säger
Desirée Björk.
Enligt Ekerö pastorat har
Desirée Björk stulit kyrkans
gräsklippare. 2008 lämnades
maskinen in för reparation.
Det visade sig att den inte
gick att laga och en ny gräsklippare köptes in till kyrkan.
Enligt Ekerö pastorats brev
om bakgrunden till varslet
om avsked, skriver man att
Ekerö kyrkliga samfällighet kommit överens att den
gamla maskinen tills vidare
ﬁck vara kvar på verkstaden
tills beslut om åtgärd fattats.
Vidare skriver man att
Desirée Björk 2010 krävt av
verkstaden att få hämta maskinen, att verkstaden först
nekat till detta men att den
efter diverse turer fram och
åter, slutligen lämnades över
till henne. Utöver det ska
också, enligt pastoratet, Desirée Björk ha sålt maskinen
vidare till sin granne.
Enligt

Desirée Björk ﬁck
verkstaden beskedet av Ekerö
kyrkliga samfällighet att de
kunde göra vad de ville med
gräsklipparen sedan det visat
sig att den inte gick att reparera. Detta ska ha varit 2008
enligt henne. Hon säger också att verkstaden och hon var

Ekerö pastorat har beslutat att avskeda Adelsö kyrkas vaktmästare.

Foto: Ove Westerberg

eniga om att hon kunde hämta maskinen, som då bara var
ett skal och inte i funktion.
Detta var 2009.
– Ekerö kyrkliga samfällighet framförde också till
verkstaden i mars i år, att jag
hade deras fulla förtroende
att hämta gräsklipparen. Jag
hade en gammal gräsklipparmotor som jag ville försöka
att montera på den trasiga
maskinen. Om jag lyckades
hade den då kunnat användas som reservmaskin hos
kyrkan. Men det gick inte så
jag ställde maskinen på grovsopshögen, berättar Desirée
Björk.
I pastoratets skrivelse står
att ”2011 står det klart för
den kyrkliga samfälligheten
att traktorgräsklipparen har
frånhänts denna, och att klip-

Nationaldagsﬁrande 6 juni 11.00 - 16.00

Drottningholm

Kom och ﬁra världsarvet Drottningholm 20 år!

paren av Desirée Björk har
överlåtits till refererad granne” och vidare att ”vederlag
för överlåtelsen har också undandragits kyrkokassan”.
När det gäller anklagelsen att Desirée Björk har sålt
gräsklipparen till sin granne
berättar Desirée Björk att han
inte betalat något för gräsklipparen vilket han också,
enligt Desirée Björk framhållit för pastoratet då han blivit
tillfrågad.
– Min granne såg att maskinen placerats på grovsoporna
och undrade då om han kunde få den för att ta reservdelar
till sin egen maskin som är av
samma märke och modell,
berättar Desirée Björk.
Den gamla gräsklipparen
står kvar hos grannen och är i
samma skick som när han tog
den från grovsoporna, berät-

tar Desirée Björk och tillägger:
– Detta är tvärtemot vad
pastoratet anger i sin bakgrundsbeskrivning. De säger
att maskinen är iordningställd och används av grannen.
Från kyrkans sida vill man
inte kommentera dessa olika
uppgifter.
– Det pågår en opartisk utredning om vad som har hänt
med den här gräsklipparen.
Den utredningen är kyrkan
inte på något sätt inblandade
i, kommenterar Krister Skånberg, kyrkonämndens ordförande. Han tillägger också att
när det väl träffats en överrenskommelse så kan man
uttala sig, men att man fortfarande absolut inte går in på
några detaljer.
– Då river man upp hela
fältet igen. I hela den här processen ligger framförallt en
önskan att försöka komma
överrens, fortsätter Krister
Skånberg.
Markus Andersson, ombudsman på Kommunal och
facklig representant för Desirée Björk, yrkade på förhandlingen att avskedet skulle
ogiltigförklaras och yrkade
även på skadestånd.
– Arbetsgivaren svarade att
preskriptionstiden för ogil-

tigförklarandet av avskedet
har gått ut, berättar Desirée
Björk.
Då förhandlingen strandade är det oklart vad som sker
framöver.
– Jag kommer att hemställa
till förbundet om att central
förhandling ska begäras, men
beslut om detta äger ansvarig
förbundsombudsman. För
övrigt har jag inga kommentarer då ärendet inte är avslutat, säger Markus Andersson.
Från kyrkans sida avstår
man också från att kommentera förhandlingsläget.
– Det är inte lämpligt att
kommentera förhandlingar
innan de är avslutade. Innan
det här är uppklarat så säger
vi därför så lite som möjligt
för att inte föregripa någonting. Vi hoppas att det ska bli
en god lösning för alla parter.
Det är en standardkommentar men det är verkligen sant,
säger Krister Skånberg.
På frågan om ärendet kan
hamna i Arbetsdomstolen
svarar Markus Andersson att
det är för tidigt att uttala sig
om men att Arbetsdomstolen
rent teoretiskt är sista instans
för att avgöra arbetsrättsliga
tvister mellan arbetsmarknadens parter.

EWA LINNROS

Premiär!
Måndag den 30 maj kl 12:00 öppnar
vi vårt nya apotek i Ekerö Centrum.

12.30 Nationaldagsparad genom slottsparken
i sambatakt

)UnQ7HDWHUWRUJHWYLG'URWWQLQJKROPVVORWW

11.00 &14.30 Konsert: Ekerö Kulturskola
'URWWQLQJKROPVVORWWVN\UND
13.00 Stor festkonsert vid Kina slott
.JO+RYNDSHOOHWV%UDVVHQVHPEOHK|JWLGVWDO
 6DPEDGH6RX]DÁDJJXWGHOQLQJVDPEDVNROD

För att fira premiären
erbjuder vi alla kunder

20 % rabatt
på våra Apoliva-produkter

Den 30 maj till den 2 juni erbjuder vi även
gratis blodtrycksmätning.
)RWRcNH(VRQ/LQGPDQ

Välkommen!

0HULQIRRFKSURJUDPPHWSnZZZHNHURVH ZZZNXQJDKXVHWVH
0HGUHVHUYDWLRQI|UlQGULQJDUYLGGnOLJWYlGHUNDQGHODUDYSURJUDPPHWVWU\NDV

Apoteket
Ekerö Centrum
Tegelbruksvägen 1C
178 30 Ekerö
apoteket.se | 0771-450 450

www.husmanhagberg.se

Ekerö Gällstaö

Ekerö Gällstaö

Arkitektritat drömboende med fin vy över Mälarvik från såväl altaner som interiör. Stora glasade ytor som ger ljusflöde från
flera väderstreck. Generös takhöjd ger rymd. Påkostade materialval och genomtänkt planlösning. Hiss mellan de tre våningsplanen.
Tot 270 kvm. Anlagd tomt med bilplatser under tak för två bilar. Altaner med sol från morgon till kväll mot Mälaren.
Ett unikt objekt utöver det vanliga!
Utgångspris: 7.900.000 kr Visas: Vänligen ring för tidsbokad visning. Adress: Herredagsvägen 10A Ekerö 08-560 304 22

Trivsam 1930-talscharm med sjöglimt, lite skärdgårdskaraktär i sjönära läge. Högt, ljust och fritt beläget. Varsamt renoverat
till mycket fint skick. Originalcharm bevarad. Ca 182 kvm, plats för den stora familjen. Vackra ljusa rum, härlig sällskapsyta.
Barnvänlig idyll med dagis, skola, buss på nära håll. Fin tomt om 1.367 kvm med fruktträd och blomster. Bygglov för garage samt
tillbyggnad finns. Färja mot Slagsta, ca 5 min. bort. Ca 20 min. till Brommaplan. Nära till bad och båtliv.
Utgångspris: 4.495.000 kr Visas: Sön 22/5 15.15-16.15 & tis 24/5 19.00-19.30 Adress: Bokvägen 7A Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Sommarstad

Ekerö Sommarstad

Bra beläget i populärt område endast ett stenkast från Mälaren med sjöglimt samt bad och båtplatsmöjlighet. Tot. 272
kvm. Plan, fin trädgårdstomt om 1.315 kvm med frukträd och bärbuskar mm. Välskött och bra planerat hus med 3-4 sovrum och
balkonger med vacker utsikt över fältet intill och med sjöglimt. En inglasad balkong med utgång från kök, som förlänger säsongen.
Ekerö Kyrka på nära håll. Gångavstånd till buss. Varmt välkommen på visning !
Utgångspris: 4.500.000 kr Visas: Sön 22/5 13.30-14.30 & tis 24/5 18.00-18.30 Adress: Kanans Väg 14 Ekerö 08-560 304 22

Charmigt hus i mycket attraktivt läge på sluttande SV-vänd tomt om 1.267 kvm med fantastisk vy över Mälaren. 56 kvm.
Kommunalt V/A indraget i fastigheten. Generös byggrätt som godkänner byggyta om tot. 250 kvm. Lugnt barnvänligt område med
närhet till vacker natur. Närhet till båtplatsmöjligheter. Buss på gångavstånd. Härligt sjönära läge i lugnt barnvänligt område.
Utgångspris: 3.595.000 kr Visas: Sön 22/5 12.30-13.15 & tis 23/5 19.00-19.30
Adress: Kyrkfjärdsvägen 34 Ekerö 08-560 304 22

Räkna med oss!
Du får en dagsfärsk fri värdering av din
bostad och kunskap om hur den lokala
marknaden ser ut.
Räkna med oss när det gäller ditt boende.
Välkommen att bli nöjd du också!
Ekerö Munsö
Trevligt radhus på natursköna Munsö med närhet till både skog och vatten. Mycket bra skick invändigt. Fönster i två
väderstreck skapar rymd. Två stora sovrum, en härlig uteplats på entrésidan och stor altan i söderläge ger ett trivsamt boende. 75,6
kvm. Bra förening. Goda kommunikationer med buss mot Stockholm. Ett lantligt och barnvänligt boende med naturen "runt
knuten" och härligt lugn och harmoni.
Acceptpris: 795.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Söderbacksvägen 13 Ekerö 08-560 304 22

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Nytt hopp för Cornelistorpet
NIBBLA | Genom en ändring
av detaljplanen är det nu
möjligt att låta Cornelis
Vreeswijks gamla barndomshem i Nibbla stå kvar
på sin nuvarande plats. Nu
behövs bara en köpare.

högt så är det mycket som
behöver åtgärdas på det förfallna torpet.
– Det är jättesvårt att uttala sig om värdet på byggnaden. Men även om Cornelis
har bott på många platser,
så är det en intressant byggnad just för att han bott där.
Dessutom är den kulturhistoriskt intressant som en del
av Nibbla gård som är en av
Ekerö äldsta gårdar, förklarar
hon.

Det rivningshot som vilat
över det torp där Cornelis
tillbringade sina första år
i Sverige är nu avvärjt. Åtminstone tillfälligt.
– Stockholms stad har
föreslagit att detaljplanen
kompletteras med en text
om att torpet kan bevaras
om önskemål ﬁnns. Om det
sedan ﬁnns någon intressent
som vill köpa tomten till
marknadspris och kompensera exploatören för uteblivna intäkter så kan en sådan
försäljning bli av. Om inte så
rivs torpet och ett nytt hus
byggs istället, förklarar Ralf
Österberg,
projektledare
på
exploateringskontoret,
Stockholms stad.
Ekerö kommun handlägger

Det torp i Nibbla där Cornelis Vreeswijk bodde tillsammans med sin familj när han kom till Sverige som 12-åring har stått under rivninghot, men
Cornelisvänner kämpar nu för att det ska få finnas kvar.
Foto: Gunilla Lindberg

detaljplanerandet och anser
sig ha gjort vad man kunnat
för att bevara torpet.
– Vi har ändrat detaljplanen så att torpet kan ligga
kvar även om området exploateras. Det får en egen
tomt och kan säljas utan att

den övriga exploateringen
påverkas, säger Emma Oscarsson, planchef på kommunen.
Enligt Ralf Österberg
kommer försäljningen av
torpet med den unika histo-

rien att offentliggöras i god
tid för att se om det ﬁnns intresse för att köpa det. Dock
kan han inte säga något om
priset i nuläget. En eventuell
köpare måste emellertid även
kunna kosta på omfattande

Välkommen till oss på Västerort Djursjukhus
– i ständig utveckling!

renoveringar eftersom huset
är i dåligt skick.
Lisa Sundström, antikvarie

på Stockholms läns museum, har gjort en dokumentation av torpet och försökt

att skapa en bild av vad som
hände i Cornelis liv under
den period han bodde med
sin familj i torpet, genom att
bland andra prata med hans
syster. Hon kan konstatera
att trots att kulturvärdet är

En av dem som drivit frågan om torpets bevarande är
kulturnämndens ordförande
Gunilla Lindberg.
– Eftersom ingen annan
driver den här frågan kommer jag fortsätta att jobba
för att hitta en köpare. Jag
vet redan en person som är
intresserad av att driva en
verksamhet med Cornelisinriktning där, men det behövs
någon som köper tomten
och rustar upp huset, säger
hon.
Hon berättar också att det
ﬁnns planer på att ordna en
Cornelisdag invid torpet i
höst där bland annat lokala
trubadurer är tänkt att medverka.

LO BÄCKLINDER

Hur ska vi lösa

Brommaplanseländet?
Barbro Wallius
– Examen 1977
Chefveterinär
Specialistkompetens i
hundens och kattens
sjukdomar. Specialistkompetens i kirurgi
hos hund och katt.
Specialintressen är
kirurgi, ultraljud, röntgen och neurologi.

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

Miriam Kenic
– Examen 2007
Ingår i vårt tandteam.
Specialintressen är
kirurgi och tandsjukdomar.

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

AUKTORISERAD
ÖGONLYSARE!

Margareta Wellander
– Examen 1984
Specialistkompetens i
hundens och kattens
sjukdomar. Specialintressen är hudsjukdomar och internmedicin.

NY VETERINÄR!

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

Öppen hearing 31 maj, kl 19.30,
Brommasalen, Alviks Medborgarhus

 Av våra sex veterinärer är fyra specialister i ”sjukdomar hos hund och katt”,
en är även specialist i ”kirurgi hos hund och katt” och en är auktoriserad
ögonlysare.

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

 Vi har elva sköterskor. Hos dem finns goda kunskaper inom anestesi,
analgesi, tandvård, hudvård, kosthållning och mycket mer.

 Vi har en biomedicinsk analytiker på vårt laboratorium. Det ger oss extra
kunskap med säkra analyser och snabba svar.

 Vi har ett speciellt ”Tandteam” för avancerad tandvård.
 Vi är din Akutmottagning om din hund eller katt blir akut sjuk.
 Vi är din Husveterinärmottagning när du vill boka en tid.
 Vi gör alltid vårt bästa för att du och ditt djur ska trivas hos oss.
ÖPPET:
8-21
Mån-Fre
-16
10
lg
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&
n
Sö
r,
Lö

70
TELEFON 08-36 26

Brommaplansrondellen – en effektiv spärr mot all trafik i alla riktningar. Och det
fula busstorget. Och tunnelbanan uppe i luften. Visst bör man kunna göra något
bättre av det?

Kom, lyssna och tyck till när stadens tjänstemän, arkitekter, företagare och
politiker funderar kring Brommaplans utvecklingsmöjligheter!

Var: Medborgarhuset Alvik, Bromma salen, Gustavslundsvägen 168 A
När: 31 maj 2011 kl 19.30 -21.30

Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA

www.vasterortdjursjukhus.se

Arrangör: Folkpartiet Liberalerna i Bromma, Ekerö, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta.

HiZc]VbgV@jc\hWZg\V
Priserna gäller endast hos Coop Konsum 23/5-29/5, 2011 eller så långt lagret räcker.

Kycklingfiléer

VI STARTAR
SOMMAREN
MED EN

GULDFÅGELN
Frysta. 1000 g.
Max 3 köp/hushåll.

MEDLEMS

49)=S

HELG!
FRE-SÖN 27-29/5
ÄR DU INTE MEDLEM?
BLI DET I KASSAN DIREKT I VÅRA BUTIKER!

Medlemspris

Färsk fläskfilé

Tårtor
FRÖDINGE
Frysta. Välj mellan olika sorter.
400-500 g, jfr-pris 55-68:75/kg.

Fira Mors dag
på söndag 29/5
med en god
tårta!

DANMARK
Förpackning ca 500 g.
Max 3 köp/hushåll.

59)=K

55k
2 för

Medlemspris

Tvättmedel

STENHAMRA
ÖPPET
MÅNDAG-SÖNDAG

9-21

POSTEN OCH SPELKASSAN
STÄNGER KL 20

ARIEL
Välj mellan olika sorter
pulver 675 g och flytande
900 ml, jfr-pris 1:-/tvätt.

KUNGSBERGA
ÖPPET
MÅNDAG-FREDAG

100k
5 för

9-20

LÖRDAG-SÖNDAG

9-18

SMYGPREMIÄR 28/5!

Medlemspris

VILL DU HA MAXIMAL
ÅTERBÄRING?
BETALA MED DITT
Coop Konsum
Stenhamra och
Kungsberga är
ombud för:

FRÅN 1:A JUNI FÖRLÄNGER VI
ÖPPETTIDERNA I VÅRA BUTIKER!

MEDMERAKORT!

BLI MEDLEM
DIREKT I KASSAN!

I Coop Konsum Stenhamra dessutom:
Värdeavier

…att du nu kan köpa receptfria läkemedel hos oss.
lll#`dchjb[Vg^c\hd#XdbiZaHiZc]VbgV/%-"*+%)),,(iZa@jc\hWZg\V%-"*+%)'%&)
(I Kungsberga endast lotter)
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Nya hastigheter
förvirrar och upprör
MÄLARÖARNA | På flera
ställen runt om i kommunen har nya hastighetsskyltar satts upp. På vissa
ställen har till exempel
50-sträckor fått 70-skyltar.
Många boende i berörda
områden har hört av sig till
Mälaröarnas nyheter och
undrar vad syftet är med
dessa åtgärder vilka upplevs som trafikfarliga.
De höjda hastigheterna gäller bland annat vägavsnitt på
Kungsbergavägen och Svartsjövägen på Färingsö. Förändringarna har väckt starka
känslor bland boende som
menar att det är förenat med
livsfara att köra i 70 kilometer
i timmen på dessa sträckor där
barn rör sig till och från skolor
och bussar bland annat.
Från kommunens sida förklarar man att det beror på
en förändring av tätortsgränserna.
– Kommunen har beslutat
om snävare avgränsningar av
tättbebyggt område än vad
som gällt tidigare. En konsekvens av detta blir att högsta
tillåtna hastighet utanför

Nya hastighetsmarkeringar ställer till förvirring och oro runtom på
Mälaröarna.
Foto: Lo Bäcklinder

tättbebyggt område gäller.
Alltså 70 kilometer i timmen,
förklarar Johan Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef.
Förutom att hastigheterna

har höjts på vissa vägar, har
skyltar kommit upp på andra
tidigare oskyltade vägsträckor och ställt till med förvirring bland traﬁkanterna. Vissa av dem som fått 70-skyltar
är väldigt smala och ligger
tätt intill bebyggelse eller andra väganslutningar, en del är
även skolväg för barn.
– I samband med att kom-

munen beslutade om nya
avgränsningar, har Traﬁkverket satt upp skyltar på många
ställen, även där det inte funnits några förut. Dock är det
samma hastigheter som har
gällt även tidigare, säger Johan Hagland.
Det är Traﬁkförordningen

som reglerar hastigheten
för vägar utanför tätbebyggt
område och om inga undantag har beviljats av länsstyrelsen eller kommunen är
det 70 kilometer i timmen
som är den aktuella hastig-

E4 Förbifart Stockholm

Utställelse av arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning
Arbetsplan för väg E4 Förbifart Stockholm sträcker
sig mellan Kungens kurva och Häggvik i Stockholm stad, Huddinge, Ekerö, Järfälla och Sollentuna
kommun.
Trafikverket Region Stockholm har upprättat ett
förslag till arbetsplan för anläggning av väg E4 Förbifart Stockholm som sträcker sig mellan Kungens
kurva och Häggvik i Stockholm stad, Huddinge,
Ekerö, Järfälla och Sollentuna kommun. Arbetsplanen omfattar även indragning av delar av allmän
väg. Förändringen omfattar dels del av väg E4/E20
vid Lindvretens trafikplats, dels del av väg 261 mellan de föreslagna trafikplatserna på Lovön och dels
väg 257 på delen från Bergslagsvägen, anslutning till
Hjulsta trafikplats och fram till korsningen Vandavägen/Hanstavägen.
Arbetsplanen omfattar vattenverksamhet för bortledande av grundvatten från tunnlar samt av arbete i
vatten då Mälaren berörs av byggande av tre tillfälliga
hamnar vid Sätra i Stockholm stad, samt vid södra
respektive norra Lovön i Ekerö kommun. Trafikverket avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet
enligt Miljöbalken.
Arbetsplanen berör följande gemensamhetsanläggningar och samfälligheter i:
• Huddinge kommun: Borgen Ga:2, Budkavlen Ga:3,
Hjälmen Ga:1, Lysbojen Ga:2, Lysbojen Ga:3, Lönngården Ga:1, Ryttaren Ga:1, Ryttaren Ga:1, Skansen
Ga:1, Skansen Ga:2, Skansen Ga:3, Huddinge Skölden Ga:1, Stigmannen Ga:1, Vapensmedjan Ga:1,
Vapensmedjan S:1, Varpen Ga:1 och Vårby Gård
Ga:1.
• Sollentuna kommun: Häggvik Ga:1, Norrviken 2:65,
Norrviken 2:66, Saluten Ga:1, Tallkvisten S:1, Tureberg Ga:43 och Tureberg Ga:7.
• Stockholm stad: Domnarvet S:46, Etikettnålen Ga:1,
Etikettnålen Ga:2, Griffeltavlan Ga:1, Griffeltavlan
Ga:2, Griffeltavlan S:3, Holmdis Ga:1, Holmdis Ga:2,
Holmdis Ga:3, Holmdis S:67, Karis S:7, Kippinge
Ga:1, Kippinge S:1, Korsholmen Ga:1, Lindholmen
Ga:1, Myntpåsen Ga:1, Pennlådan Ga:1, Porkala Ga:1,
Porkala Ga:2, Sandholmen Ga:1, Stävholmen Ga:1,
Tallholmen Ga:1Aida Ga:1, Björnboda Ga:1, Figaro
Ga:1, Förrådet S:7, Glada Änkan Ga:1, Maskeradbalen Ga:1, Maskeradbalen S:36, Trubaduren Ga:1
och Tureberg Ga:7.
• Ekerö kommun: Barkarby Ga:2, Lovö-edeby Ga:5,
Lovö-edeby Ga:5, Rörby Ga:1 och Lambaruddsvägsamfällighet.
Arbetsplanen kan även beröra annan samfälld mark.

Under utställelsetiden som pågår fr.o.m. 30:e maj 2011
t o m 12:e augusti 2011 kommer arbetsplanen med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att
finns tillgänglig under respektive kontors öppettider
hos:
• Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region
Stockholm, Sundbybergsvägen 1, Solna
• Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm
• Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29, Huddinge
• Kommunalhuset, Tappströmsvägen 2, Ekerö
• Turebergshuset, Turebergs torg 1, Sollentuna
• Kommunalhuset, Vasaplatsen 11, Järfälla
Huvuddelen av handlingarna kommer även att finnas
tillgängliga på Trafikverkets webbplats
www.trafikverket.se/forbifartstockholm En del av
handlingarna finns även tillgängliga på bibliotek
längs sträckan. Se webbplatsen för en lista på bibliotek eller kontakta Trafikverkets kundtjänst på telefon
0771-24 24 24.
Under utställelseperioden finns det möjlighet att
träffa personal från projektet. Tider och platser står
på projektets webbplats
www.trafikverket.se/forbifartstockholm
Eventuella synpunkter på den utställda arbetsplanen ska ha inkommit till Väghållningsmyndigheten
Trafikverket Region Stockholm, Utställelse Förbifart
Stockholm, 172 90 Sundbyberg alt via e-post
trafikverket@trafikverket.se senast 2011–08–12.
Inkomna synpunkter hålls tillgängliga hos Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Stockholm under utställelsetiden.
Om ni önskar ytterligare upplysningar om utställelsen, kan ni kontakta Trafikverket Region Stockholm tel. 0771-24 24 24 eller via e-post
trafikverket@trafikverket.se Det går även att kontakta
någon av nedanstående personer via Trafikverkets
växel.
• Anna Norell, markförhandlare Förbifart Stockholm
• Bertil Järnberg, markförhandlare Förbifart Stockholm
• Johan Stålhammar, projektledare Kungens Kurva
• Pia Andersson, projektledare Lovön-Vinsta-Hjulsta
• Alexandra Stassais Söderblom, projektledare
Akalla-Häggvik
• Louise Melander, informationschef Förbifart
Stockholm

www.traﬁkverket.se/forbifartstockholm

heten. Det är ju emellertid
ingen
rekommendation,
utan anger ”högsta tillåtna
hastighet”. Det är alltid upp
till föraren att anpassa hastigheten till traﬁkförhållandena.
Det ﬁnns dock sätt att sänka hastigheterna när de rådande bestämmelserna inte
är lämpliga.
– Enskilda eller vägföreningar kan ansöka hos länsstyrelsen om att sänka hastigheten utom tätbebyggt område.
Från kommunen förordar
man dock på kort sikt att man
sätter upp så kallade ”rekommenderade hastighetsskyltar” som är blå, för sträckor
som bedöms särskilt utsatta,
säger Johan Hagland.

Drivna volontärdamer
samlar pengar i Färentuna
FÄRENTUNA | Ett gäng
Färingsödamer har sedan
1970-talet outtröttligt
arbetat med att samla in
pengar till bistånd genom
årlig loppmarknad och
brödförsäljning. Men nu
lutar det åt att årets loppmarknad den 28 maj vid
Färentuna kyrka blir den
sista.
– Det är väldigt roligt att arbeta med att samla in pengar
och det känns bra att kunna
göra lite nytta, berättar Anna-Stina Pettersson.
Hon har varit med i ”Arbetsgruppen i Färentuna” sedan den startade på 70-talet
och kan berätta om hur det
hela började.
– Från början var det mer
som en studiecirkel med
både män och kvinnor i alla
åldrar. Under lång tid verkade vi för att få ett församlingshem och det blev också
verklighet till slut, säger
hon.

Skyltarna med rekommen-

derade hastigheter sätter
Traﬁkverket upp efter beslut
från länsstyrelsen. På enskilda vägar kan de sättas upp av
vägföreningar mot att de själva införskaffar skylten och
ombesörjar att den monteras
och sköts om vid behov.
LO BÄCKLINDER

Så småningom kom arbets-

gruppens verksamhet att
handla om rent volontärarbete och insamling av pengar till välgörenhet. Idag ﬁnns
sex äldre kvinnor kvar som
arrangerar och genomför
den årliga loppmarknaden,
brödförsäljning, ”De äldres dag” och kaffestunder

i församlingsgården. Bara
loppmarknaden inbringade
25 000 kronor förra året och
brödförsäljningen den 16
april i år nästan 5 000 kronor. Under årens lopp har
det blivit många tusenlappar som har slussats vidare
till Hela världen (f.d. Lutherhjälpen), Svenska kyrkan
i utlandet, Stadsmissionen
och Öppna världen bland
annat.
Men nu börjar kvinnorna i
arbetsgruppen fundera över
om de inte ska lägga ner sitt
arbete efter årets insamlingar.
– Även om vi ofta får
mycket hjälp till själva
loppmarknaden av släkt
och vänner så är det svårt
att få nya människor att engagera sig i arbetsgruppen,
förklarar Anna-Stina Pettersson.
Därför talar hon och de
övriga i gruppen nu om att
detta nog är sista året som
de engagerar sig. Flera av
dem börjar bli till åren och
vet inte hur länge krafterna
räcker.
– Men vi har sagt tidigare
att vi ska sluta och vi håller
på ännu, fortsätter hon och
lämnar öppet för en eventuell fortsättning ändå.
LO BÄCKLINDER

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering
för dig som vill bli trädgårdsdesigner!

www.tradgardsakademin.se
info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Välkommen till
Studentakuten i Kfem!
Studentfesterna börjar i Kfem! Vi har stylingen och rådgivningen
för killar och tjejer som ska ut och göra studentfesterna osäkra.
Hur ska du lägga din make up? Hur ska du ﬁxa håret? Hur ska
du klä dig för årets kväll?
Make Up Store erbjuder 20% rabatt på sminket när du bokar rådgivning och make up. Best of Brands stylar dig till högsta klass och vi
har mannen som kan allt om slipsar och hur du knyter dem med stil.
När du ändå är här – ta en inspirerande tur genom hela Kfem.
Vi har massor av lockande rabatter och kläderna som gör sommaren!

Eventet äger rum i Kfem fredagen 27/5 kl 16–19
och lördagen 28/5 kl 14–17.
Det är dags att göra storstilad entré!

Therese Hollgren
ger stylingtips
Som värdinna ser vi ingen mindre
än storbloggerskan Therese Hollgren.

Flest butiker i västerort.
Gratis parkering två timmar i garagen.
Öppet mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 11–18.
vallingbycity.se
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Högprioriterad brandsäkerhet
i Ekerö kommuns alla skolor
KOMMUNEN | Försvarsminister Sten Tolgfors är en
av dem som under senaste
tiden har efterlyst bättre
brandtillsyn i landets skolor. Ekerö är dock en av de
kommuner där detta redan
fungerar tillfredsställande
efter senaste årens prioriteringar på brandskyddsarbete.
Under april månad har både
press, radio och tv rapporterat om att många skolor
runt om i Sverige har stora
brister när det gäller utrymningsvägar och brandlarm och att många skolor
inte har haft brandtillsyn
på många år. En av tio skolor hade inte haft tillsyn på
över sex år visade bland annat en granskning som gjordes av Sveriges radio.
När det gäller brandsäkerheten i Ekerö kommuns skolor
är den emellertid högprioriterad.
– Under 2010 och 2011 har
vi arbetet hårt med brandsäkerheten i våra skolor. Först
och främst för att skydda per-

soner som vistas i våra lokaler, men även för att skydda
våra fastigheter mot bränder,
berättar Stefan Persson, säkerhetssamordnare på kommunen.
Hittills har brandsäkerheten i nära 90 procent av
kommunens skolor blivit
grundligt
genomgången
både när det gäller teknik
och rutiner. Utrymningsvägar och utrymningsskyltar
har kontrollerats, liksom att
brandlarmen fungerar och
är kopplade till Södertörns
brandförsvar.

”Under 2010
och 2011 har vi
arbetat hårt med
brandsäkerheten i
våra skolor”

Likaså säkerställs att skolan
har ett fungerande ”Systematiskt brandskyddsarbete”
(SBA) med rutiner för att
kontrollera verksamheten
med jämna mellanrum. Här

ingår till exempel utrymningsövningar som enligt
rekommendation ska ske en
gång om året.
– Vi hade en stor brandövning på Tappströmsskolan
idag som gick jättebra. Trots
att det bara var rektorn som
kände till den i förväg tog alla
sig ut precis som de skulle,
säger Stefan Persson.
Kontroll av att brandlarmen fungerar och att larmen
överförs till brandförsvaret
kontrolleras varje kvartal
och är också en del av de
viktiga rutinerna. Stefan
Persson poängterar också
att det goda samarbetet med
Södertörns brandförsvar är
en viktig anledning till att
brandskyddsarbetet fungerar väl.
En betydelsefull effekt av
den pågående genomgången
är också att skolornas personal blir uppmärksam på hur
viktigt brandskyddsarbetet
är.
– Verksamheterna vaknar
upp vid våra genomgångar och det är ett sätt att få
alla involverade och skapa

Den tekniska utrustningen är en viktig del av en väl fungerande brandsäkerhet. I 90 procent av kommunens
skolor har såväl brandlarmscentraler som utrymningsvägar och rutiner blivit noggrant genomgångna.
Foto: Lo Bäcklinder

fungerande rutiner. Många
gånger kan de själva också
upptäcka brister som vi inte
kan se när vi är där, som till
exempel att en dörr som är
central vid utrymning låses
rutinmässigt varje dag när
det fortfarande är folk kvar
på skolan.
Ansvarsfördelningen kring
säkerhetsarbetet i skolorna
är delad, men enligt Stefan

Persson ligger ansvaret för
att det finns fungerande
teknik på fastighetsägaren,
det vill säga kommunen.
Det systematiska rutinarbetet ska dock rektorn ansvara för.
Även om arbetet med skolorna har kommit långt ﬁnns
det fortfarande en hel del
kvar att göra när det gäller

brandsäkerheten i kommunens fastigheter.
– När skolorna är klara
fortsätter arbetet på våra förskolor och i resterande verksamheter. Vi räknar med att
vara klara med alla skolor och
förskolor under nästa år, säger Stefan Persson.

LO BÄCKLINDER
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ÅNGBÅTSMUSIK
från

Ekerö och Färingsö
Lördag 28 maj

Knock-Out Greg
& The Injectors
Äntligen är han tillbaka! Kungen av 50-talsbluesen
har fått med sig brorsan och ett gäng drivna musiker
som får Blidösund att svänga mer än någonsin.
Följ med på en musikkryssning i Mälaren från din brygga - på
bekvämt gångavstånd hemifrån! I 1:a-klassmatsalen på övre däck
med den fantastiska utsikten serveras middag med bl a den klassiska ångbåtsbiffen. Vi har även ett erbjudande med skärgårdstapas, en snaps och en stor öl - serverat en trappa ner i försalongen.
Avgångstider: Ekerö Centrum kl 18.00 och Stenhamra kl 18.45.
1:a klassbiljetten kostar 400 kr och har ett värde av
200 kr som dras av på varmrättspriset. Försalongsbiljetten
kostar 375 kr.
En musikbiljett kostar 200 kr.
Biljetter bokas på
tel 08-24 30 90 eller på
www.blidosundsbolaget.se där
det finns mer information om turen.

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Välkommen till shopping i lugn och ro
i Brommas nya galleria.
Innan Sveriges modernaste shopping ﬂyttade in på Bromma Blocks användes
byggnaden som ﬂyghangar. Det förklarar varför det väldigt sällan blir trångt eller stökigt hos oss;
fanns det plats för stora ﬂygplan då ﬁnns det plats för ett 80-tal butiker och desto ﬂer
shoppingsugna besökare nu. Välkommen till en galleria utöver det vanliga där modern
design och nytänkande arkitektur ryms i en kulturminnesmärkt miljö.
Välkommen till Sveriges modernaste galleria.

Öppettider: Vardagar 10–20, lördag 10–18, söndag 10–18. Coop Forum 8–22 varje dag. brommablocks.se
Du hittar oss strax intill Bromma ﬂygplats.
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Arbetsplats fylld av hemligheter
Mitt i Lovöns idylliska landskap
tornar sig höga stängsel upp
med en kraftig grind som är
strikt bevakad. Innanför ligger
försvarets radioanstalt, FRA.
Trots att det är en av de största
arbetsplatserna på Mälaröarna är
den förmodligen också den allra
hemligaste.
FRA bildades 1942 ur Försvarsstabens kryptoavdelning. Upptakten
till att FRA inrättades som en självständig myndighet var under andra
världskriget när Tyskland ockuperade Danmark och Norge. Då begärde
tyskarna att få använda den svenska
västkustkabeln för kommunikation
med deras styrkor i Norge.
Från svensk sida gick man med på
det men man passade också på att
”tappa av” kabeltraﬁken. Matematiker Arne Beurling forcerade på ett
par veckor det tyska kryptot under
kriget.
– Efter det kunde man läsa en
väldigt stor del av de tyska telegrammen. Det gav den svenska
statsledningen en bra inblick i vilka
tyska planer det fanns för Norden
och Sveriges del, berättar Fredrik
Wallin som jobbar på myndighetsstaben.

Allt är inte hemligt på FRA. Fredrik Wallin, myndighetsstaben, Terese Holmström,
HR-specialist och Robin Blokker informationssäkerhetsspecialist, kunde berätta om
delar av verksamheten.
Foto: Ewa Linnros

känsliga. Man ser till att svenska
staten har ett fungerande skydd ITmässigt och utför säkerhetsgranskningar i olika former.
– Vad jag sysslar med är penetrationstester. Vi letar efter såbarheter
i nätverk och IT-system och försöker ta oss in, vi agerar helt enkelt
angripare. Sedan beskriver vi hur vi
har gjort och vad de ska göra för att
säkra upp sig och täppa alla hål, berättar Robin Blokker.
De måste hålla sig ajour hela tiden
då det är extremt snabb rörlighet i
datorvärlden.
– Det är en utmaning men vi ligger hyfsat långt före, fortsätter Robin Blokker.
Vad som pågår i nutid får man inte

svara på. Man kan däremot berätta
om sådant som offentliggjorts.
– En sak som FRA kunde rapportera om var inför Warszawapaktens
inmarsch i Tjeckoslovakien under
Pragvåren 1968. Då kunde FRA följa
hur pakten drog ihop styrkor runtom Tjeckoslovakien och skaffade
sig beredskap att marschera in i landet. Det kunde man rapportera om
till svenska regeringen ett par veckor i förväg, berättar Fredrik Wallin.

Det gäller att sovra vad som är in-

På FRA arbetar närmare 700 per-

soner. Det är allt från datatekniker,
matematiker och analytiker. De
som arbetar här har genomgått en
grundlig anställningsprocedur.
– Vi har en noggrann rekryteringsprocess för att få så pålitliga
personer som möjligt och också för
att attrahera rätt kompetens hit. Det
är en urvalsprocess i ﬂera steg med
djupintervjuer och säkerhetsbedömningar. Vi har också en dialog
om vad det innebär att jobba här,
berättar Terese Holmström som är
HR-specialist (Human resource=
hanteringen av ett företags mänskliga resurser.)
De som anställs skriver på ett tysnadspliktskontrakt. Det görs registerkontroll och för att få anställning
måste man vara svensk medborgare.
Alla får också en säkerhetsutbildning och en utbildning i de juridiska
förutsättningarna för FRA:s verksamhet.
Verksamheten består av två grenar.
– Dels informationssäkerhet som
innebär att vi lämnar stöd till andra
statliga myndigheter och samhällsviktiga företag av olika slag. Den

mentet och Försvarsdepartementet.
Signalunderrättelseverksamhet
är inte helt lätt att förklara på ett enkelt vis, men kortfattat innebär det
att man plockar upp signaler.
Man kan behöva bygga olika apparater för att överhuvudtaget komma åt vad det är för information och
ibland behöver man dekryptera signalerna.
– Vi har matematiker som arbetar
med det. Exakt hur det går till kan
jag inte säga men de lägger pannan
i djupa veck. Vi har också en jättedator som vi använder i beräkningssyfte för att forcera olika kryptosystem. Den är till för väldigt intensiva
beräkningar i kryptosammanhang,
berättar Fredrik Wallin.
När man får ut innehållet behöver man göra en form av analys. På
FRA arbetar närmare 100 analytiker, många av dem med kunskaper
i främmande språk.
– Eftersom det är utrikesföreteelser som vi ägnar oss åt är det så gott
som alltid på främmande språk och
ibland på ganska exotiska språk. Det
innebär att vi har en hel del olika
folkgrupper anställda, fortsätter
Fredrik Wallin.

Matematiker Arne Beurling forcerade på ett par veckor det tyska kryptot under kriget.
Det blev upptakten till att FRA bildades.
Foto: Mattias Lindholm

andra grenen är signalunderrättelseverksamheten där vi producerar
underrättelser till stöd för regeringens utrikes- och säkerhetspolitik och för att kartlägga hot mot
Sverige. De uppdragsgivare vi har
är försvarsmakten, regeringen och
Regeringskansliet, säger Fredrik
Wallin.

Man signalspanar inte på någonting
bara på måfå utan det är ganska noga
reglerat vad man får signalspana på.
– Det utmynnar i regeringens
nationella inriktning för underrättelseverksamheten i hela Sverige,
säger Fredrik Wallin.
FRA:s största uppdragsgivarna
inom regeringen är Utrikesdeparte-

tressant och inte. Man måste lägga
ihop ett stort antal pusselbitar för
att komma fram till någonting som
blir till en underrättelse eller en rapport.
– När vi rekryterar analytiker
söker vi efter folk som har tålamod, säger Terese Holmström och
Fredrik Wallin fyller i att det krävs
knep- och knåpförmåga och uthållighet, gärna ett annat språk och bra
svenska.
– De ska dessutom vara insatta
i förhållanden i landet eller området som vi är intresserade av för att
kunna sätta det i ett sammanhang.
Ibland behöver man veta hur man
bygger en atombomb, då vi även tittar på sådant som framställning av
massförstörelsevapen i olika länder,
förklarar Fredrik Wallin.
En viktig del av verksamheten är
informationssäkerheten.
Robin Blokker är informationssäkerhetsspecialist och står med på
Computer Swedens lista på de 100
viktigaste IT-säkerhetsexperterna i
Sverige.
På hans avdelning säkrar man
upp svenska myndigheter och statligt ägda bolag som bedöms vara

Det här med sändande signaler har

skapat en rad sneda föreställningar
om FRA:s inverkan på omgivningen. Bland annat fanns en TVhandlare som svarade de kunder
som haft dålig mottagning på sina
TV-apparater att detta berott på att
” FRA suger in alla signaler”.
Mattias Lindholm som är informationsansvarig, kan berätta om en
annan udda historia.
– Det ﬁnns en liten anekdot om
Lovö kyrkas kyrkklockor som för
några år sedan började ringa i tid
och otid utan att det fanns någon
på plats i kyrkan. Klockorna där är
fjärrstyrda. Då var det någon som
trodde att det var utrustningen på
FRA som störde klocksystemet.
Detta stämde inte men vi hjälpte till
att utreda vad det var som hänt. Det
visade sig att en av grannarna nära
Lovö kyrka hade en baby-watch och
varje gång barnet skrek, startade
klockorna. Vi kunde hjälpa till och
ändra frekvensen på apparaten och
få stopp på ringandet.

EWA LINNROS

DAGS ATT BÖRJA PLANERA
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Namn Matilda Birging
Ålder 17 år
Aktuellt Tagit emot Ungdom mot rasisms pris ”Årets eldsjäl”
Bor Hilleshög
Familj Två systrar, mamma, pappa och en hund
Bäst med Mälaröarna Den fina naturen
Favoritplats på Mälaröarna Det är hemma på tomten
Vill ändra på Mälaröarna Den smygrasistiska attityden och att
man inte tar ett aktivt tag mot den politiskt eller i skolorna. Jag tycker
också att ungdomar ska tas mer på allvar.

JURYNS MOTIVERING


>> ”Årets mottagare av Eldsjälspriset har under 2010 vuxit ofantligt

Matilda Birging ägnar en stor del åt sin vakna tid till att arbeta mot rasism, men hon tycker att det ger så mycket tillbaka att det är
värt det.
Foto: Lo Bäcklinder

mycket, som ledare och som antirasist. Pristagaren symboliserar
framtid, aktivismanda och en fortsatt utveckling för Sveriges största
antirasistiska ungdomsorganisation. Med stor vilja, härlig energi och
en unik förmåga att inspirera har pristagaren varit en drivande kraft
i skapandet av en ny typ av organisering inom Ungdom mot rasism,
där samverkan mellan näraliggande lokalgrupper är ledande. Detta är
ett kvitto på pristagarens ledaregenskaper, brinnande engagemang
och aldrig sinande vilja att förändra samhället till det bättre – något som styrelsen hoppas ska fortsätta växa även framöver, gärna
tillsammans med Ungdom mot rasism.”

Hilleshögstjej mot rasism
Själv blev 17-åriga Matilda
Birging från Färingsö mäkta
förvånad när hon blev utnämnd till årets eldsjäl av
organisationen ”Ungdom mot
rasism”. Men för den som hör
om hennes engagemang är det
ganska självklart att hon ska
uppmärksammas för sitt hårda
arbete för att alla människor
ska värderas lika.

Fylld av energi och direkt från ett
strandhugg i skolan på förmiddagen kommer hon till intervjun
med ett glatt leende. Hon är stolt
och glad över att ha fått ta emot det
ärofyllda priset under Ungdom mot
rasisms (UMR) årliga kongress helgen före.
– Jag hade ingen aning om att jag
skulle få priset, så det kom verkligen
som en överraskning när de läste
upp motiveringen och sedan mitt
namn, berättar hon.
Det är en driven och genomtänkt tjej som berättar om sitt

engagemang i Sveriges största
antirasistiska organisation för
ungdomar. Svaren på frågorna
kommer rappt och välformulerat.
Hon vet precis varför hon lägger
ner så mycket tid och kraft på att
arbeta för alla människors lika
värde.
– Jag brinner verkligen för det här.
Jag har sett att det ﬁnns så mycket
ojämlikhet i samhället och vill arbeta för att motverka det. Jag tror på
ett samhälle där alla ﬁnns med oavsett kulturell, religiös eller etnisk
tillhörighet.

och det antirasistiska och normkritiska arbete som bedrivs där, såväl
i närområdet som i övriga Sverige.
Ett arbete som hon tycker känns angeläget, inte minst i den egna hemkommunen.

”Jag tror på ett
samhälle där alla
finns med oavsett
kulturell, religiös eller
etnisk tillhörighet”

Matilda kommer från ett hem där

alla människors lika värde har varit en grundläggande tanke och
detta har blivit till en sanning för
henne. Det började med att systern Amanda var med i UMR och
när Matilda gick i sjuan följde hon
med henne på ett möte. Sedan var
hon fast.
Idag arbetar hon många timmar
varje vecka med att föreläsa, inspirera och informera om föreningen

– Min erfarenhet av skolorna på
Mälaröarna är att det ﬁnns en
strukturell smygrasism som vi alla
är del av. Det antirasistiska arbete
som görs där är mest ett spel för
gallerierna. Det räcker inte med en
temadag om året för att få ordning
på problemen.
Under sin egen grundskoletid
upplevde hon att lärarna inte tog
rasistiska attityder på allvar och inte

heller markerade att sådana inte var
önskvärda.
Sedan Mälarögruppen av UMR
lades ner för ett par år sedan har
Matilda ingått i den centrala nätverksgruppen som har till syfte att
inspirera och peppa övriga lokala
grupper runtom i landet.
Även om underlaget var för litet

för att fortsätta driva Mälaröarnas UMR-grupp för ett par år sedan så skulle Matilda gärna se att
man startade upp en lokalgrupp
igen och tror att det kanske skulle
finnas tillräckligt många intresserade idag.
– Många tror att det är svårt och
tungt att arbeta mot rasism, men
det är så himla roligt. Dels är det
otroligt kul när man märker att
man gör skillnad. Jag har också fått
väldigt mycket nya vänner och det
ﬁnns många härliga människor i
föreningen.
All positiv återkoppling gör arbetet värt att prioritera, tycker hon.
– Det kommer ofta fram männis-

kor efter föreläsningar eller möten
och säger att de har fått sig en tankeställare och det är verkligen roligt
att få uppleva.
Hon beskriver också hur hon upp-

skattat att ha blivit tagen på allvar
inom UMR och att hon haft stora
möjligheter att utvecklas inom föreningen. Det har gjort att hon lagt
ner största delen av sin fritid på att
arbeta mot rasism, men ser dock till
att prioritera skolan och trivs bra
med studierna på Psykologigymnasiet.
– Jag tänker inte alls att jag ska bli
psykolog, men jag är väldigt fascinerad av hur människor fungerar
och vill gärna ha en större förståelse
för det.
Inte ett särskilt förvånande val för
en ung människa som ägnar en stor
del av sitt liv åt att försvara allas rätt
till att vara olika.

TILL VÅRSTÄDNINGEN

HYR CONTAINER
VI HAR ALLA STORLEKAR
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LO BÄCKLINDER

RABATT

10%
på lagerförd markoch mursten från
Benders

Håll plattorna fräscha och snygga
2ENGÚRNING
2
Smuts
Sm från luft och trafik tas
enk
enklast bort med vatten och
kvast. Vid svårare beläggning
kvas
tillsätt rengöringsmedel.
tills

och välfylld fog gör det också
svårare för ogräs att få fäste.
Vid komplettering rekommenderas kornstorlek 0-2 mm.

-OSSA SVAMP ALGER
0ÍFYLLNING AV FOGSAND
Fogen ska vara fylld under
hela brukstiden för att ytan
inte ska bli instabil. En bra

Beläggningen kan vid behov
avlägsnas med 10 % ammoniaklösning, ogräsgift, klorinlösning 1:1 eller Takrent.

+ALKUTFËLLNING
Den försämrar inte produktens beständighet utan är
en naturlig del av betongens
härdningsprocess. Vid svåra
angrepp kan Lascovet eller
saltsyra (blandning 1:5)
användas med efterföljande
högtryckstvätt.

Vill du också få en ﬁn entre?

www.davidarmstrongdesign.com

Kom förbi så hjälper
vi dig planera
– stort som smått !

%RBJUDANDET GËLLER  n   ELLER SÍ LÍNGT LAGRET RËCKER

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
4EL     s &AX     s INFO FARINGSOTRASE
WWWFARINGSOTRASE s &ËRENTUNAV    3KÍ

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

VILLA

VILLA

VILLA

FRITIDSHUS

TOMT

Färingsö - Skå

Ekerö - Skytteholm

Färingsö - Stenhamra

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

ACCEPTPRIS: 3 800 000 kr
BOAREA/BIAREA: 185 / 36 + 32 kvm
ADRESS: Nyckelbyvägen 36

UTGÅNGSPRIS: 1 295 000 kr
AREA: 1 225 kvm
ADRESS: Kvartsstigen 5

VILLA

VILLA

TOMT

Färingsö - Kungsberga

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Sånga - Säby

Färingsö - Skå - Mörby

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

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

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

UTGÅNGSPRIS: 1 595 000 kr
BOAREA/BIAREA/TOMT: 47/10/ 3100 kvm
ADRESS: Tingstaden 2:5

UTGÅNGSPRIS: 1 500 000 kr/ tomt
TOMTAREA: 1031 / 1011 kvm
ADRESS: Mörbyvägen 4 och 6

VILLA

VILLA

VILLA

FRITIDSHUS

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Stenhamra

Färingsö - Göholmen

ACCEPTPRIS: 3 250 000 kr
BOAREA/BIAREA: 148 / 56 kvm
ADRESS: Lövhagsvägen 3

UTGÅNGSPRIS: 3 750 000 kr
BOAREA/BIAREA: 144 / 35 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 8 a

UTGÅNGSPRIS: 1 975 000 kr
BOAREA/BIAREA: 136 / 7 kvm
ADRESS: Klevbergsvägen 43

UTGÅNGSPRIS: 1 200 000 kr
BOAREA/BIAREA/TOMT: 35 / 6 / 1387 kvm
ADRESS: Göholmen 1:36

!NTAL BOSTËDER TILL SALU PÍ WWWMAKLARHUSETSE VID TIDNINGENS PRESSLËGGNING
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Kulturfest i Ekebyhovsparken
kulturskolan ska man gå i
årskurs tre. De yngsta som
medverkar har bara deltagit
sedan höstterminen.
– Det ﬁnns naturliga begränsningar om man började
spela i höstas. Man kan inte
spela så många låtar. Men det
ﬁnns alltid några låtar och
de ska absolut vara med och
spela, säger Ragnar Bodén.

”Las Notas Locas” vid förra årets kulturfestival i Ekebyhovsparken. Det är barnen själva som hittar på namnen
till sina orkestrar.
Foto: Anna Levahn

Rikard Peterson är blåsinstrumentlärare på kulturskolan. På bilden från
kulturfesten 2010 presenterar han de medverkande. Foto: Ewa Linnros

EKEBYHOV | Våren bjuder
på en rad kulturevenemang.
Ett riktigt stort sådant är
Ekerö kulturskolas kulturfest den 28 maj.

man exempelvis på blåsarnas repertoar är det allt från
barockmusik,
rockmusik,
Abba, afrikansk musik, ﬁlmmusik, dataspelsmusik till
Idas sommarvisa. Förra året
framfördes en låt som en av
eleverna hade skrivit själv
och detta kommer att ske
även i år.
– Jag brukar säga att jag vill
ge eleverna en allsidig kost.
De ska få prova på olika saker för att lära sig hantverket
att spela instrument och att
öppna öronen för saker som
de inte har mött tidigare,

Ekerö kulturskola har omkring 645 aktiva elever i teater och musik.
Under året arrangeras ett
ﬂertal mindre konserter och
vårterminen kröns av den
stora konserten i Ekebyhovsparken.
– Vi har också teaterföreställningar i Erskinesalen under Kulturfestens dag med

kulturskolans teaterelever,
berättar Anna Levahn, platschef på kulturskolan.
Ragnar Bodén är stråklärare och har arbetat på kulturskolan i närmare 35 år.
– I år är det tredje året som
vi har vår egen kulturfest.
Före det var vi bland annat
en del av morsdagsﬁrande i
Drottningholm i samarbete
med
slottsförvaltningen.
Därefter blev det kommunens nationaldagsﬁrande i
Drottningholm. Detta är vi
fortfarande med och ﬁrar,
men vi ville skilja mellan de
det

ﬁrandet och vår kulturfest,
berättar Ragnar Bodén.
Alla blåsorkestrar, stråkor-

kestrar och elförstärkta rockband kommer att uppträda
på kulturfesten.
– Det blir cirka 140 elever
totalt som medverkar. Vi
kommer att ha tre konserter. Varje del är blandad med
både stråk-, blås- och rockmusik, berättar Rikard Peterson som är blåslärare på
kulturskolan.
Det blir också stor spännvidd på musiken. Tittar

säger Ragnar Bodén och Rikard Petersen fyller i:
– Eleverna kommer ibland
själva med önskemål och när
det händer vill vi ta tillvara
på det. Det är dels vad de vill
spela, dels att vi vill att de
ska prova på något de aldrig
har hört för att upptäcka ny
musik.
Det är även ett stort ålders-

spann. Den övre åldersgränsen är 19 år på Kulturskolan
och de som varit med längst
kan ha gått i tio år. För att
börja spela instrument på

Att framträda ingår i själva
undervisningen så att det
inte ska bli läskigt att uppträda. Under året har kulturskolan mindre konserter för
att förbereda eleverna stegvis
inför den stora konserten i
Ekebyhovsparken.
– Kulturfesten har också
vuxit från att bara vara kulturskolans elever till att vi nu
samarbetar med Ekebyhovs
slott och biblioteken. Bland
annat kommer biblioteken
att ha pysselhörna och på
slottet är det utställning i galleriet och en mafﬁg kakbuffé.
Fritidsgårdarna som har arbetat med vikingatema i år,
kommer också att ställa ut,
berättar Anna Levahn.
En familjedag med förhoppningsvis vackert väder.
För hitintills har vädrets
makter varit vänligt inställda
vid detta evenemang.
EWA LINNROS

Fr o m 1 juni ﬁnns
vi på Stora Blå!

An Mo Massageterapi
Glenn Cornland Dipl. Massageterapeut
Praktik på Färingsö

Må Bra i Kropp och Själ - Massage Hjälper!
Skön och avslappnande helkroppsmassage
Förebyggande och rehabiliterande massageterapi
Även kvällar och helger O Telefon: 08-560 407 07
www.anmomassageterapi.se

Permanent hårborttagning:
Kvinnor

Catarina och Linda

Välkommen till BROMMA HUD & HÄLSA!
Bikini och hela ben 2 300 kr
Hela armar och händer 1 400 kr
Bikinilinje och armhåla 1 000 kr
Överläpp, kinder, haka 1 200 kr

Män

Välkomna alla trogna
som nya kunder!

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

Hudföryngring (Skin rejuvenation):
Hela ansiktet 1 000 kr
Kur på 3 behandlingar 2 900 kr

Tel: 08-560 406 00 www.salongstorabla.se

<WOLJDEORGNlUO SLJPHQWÁlFNDU
(QVWDNDNlUOÁlFNDUIUnQ 350 kr
Vi säljer också Skin Doctors och
Dermalogica produkter
Besök oss på Tunnlandsvägen 42 i Bromma
eller boka din behandling på 08-26 09 00
eller online på www.brommahudhalsa.se

Flyttar till
Jungfrusund Marina
Tel: 560 310 11
www.salongnarlunda.se

Har du spänningshuvudvärk?
Låt våra duktiga Naprapater hjälpa dig.
NYA
ÖPPETTIDER!

Mån
Tis
Ons
Tors
Fre

8-19
7.30 - 17.00
7.30 - 19.00
10 -19
8-16

Tel 08 -560 313 31

www.naprapaternaekerö.se

I samarbete med Envila Clinique.

Förhöjd inbrottssäkerhet

Låga U-värden

Fönster Balans

Fönster Stabil

U-värdet visar hur mycket
energi produkten släpper
igenom.
Ett fönster med U-värde 2,0
W/m2K släpper igenom 2,0
W per kvadratmeter för varje
grad som skiljer inomhustemperaturen från utomhustemperaturen.

Här hittar du det senaste
inom svensk fönsterteknik
SP Fönsters fönsterserier Balans och Stabil har dolda beslag
och en förhöjd inbrottssäkerhet som standard.
Designen är genomtänkt i minsta detalj – både karm och båge är stilrena
och smala för ett maximalt ljusinsläpp och ett smakfullt utseende.
Balans och Stabil har redan i standardutförande låga U-värden.

2ËKNA UT ENERGI
FÚRBRUKNINGEN
Ett hus har gamla tvåglasfönster med U-värde ca 3,0.
Utomhus är det 0˚ och
inomhus är det +20˚.
Fönstret är ca 1,5 m2 stort.
Energiförbrukningen beräknas
så här: U-värdet x temperaturskillnaden x arean.
I vårt exempel resulterar det
i en förbrukning på 3,0 x 20 x
1,5 = 90W/fönster och dag.

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
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WWWFARINGSOTRASE s &ËRENTUNAV    3KÍ

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

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

www.davidarmstrongdesign.com

6AD ËR 5 6ËRDE
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Svartsjö slott får
åter liv och rörelse

Svartsjö slott i kvällsol. Under högsommaren bjuds det bland annat på
kvällskonserter i slottet. Det blir en hel del annat både i slottets salar
och i dess omgivning.
Foto: Ove Westerberg

Kulturhistorikern Stina Odlinder Haubo har tillsammans med föreningen ”Helt barockt” fullt upp med att planera sommarens verksamheter
på Svartsjö slott.
Foto: Per Myrehed

SVARTSJÖ | I början på
april skrev Mälaröarnas
nyheter om att Svartsjö
slott åter stod tomt. Till
sommaren slås nu portarna
åter upp för allmänheten.

Stina Odlinder Haubo.
De tomma salarna i slottet kommer att fyllas med
utställningar av konst och
konsthantverk, nytillverkade
1700-talsmöbler, fotokonst
och modern design. Det blir
också en hel del kvällskonserter med allt från 1700-talsmusik till sent 1900-tal.
– Vi vill ha en stor musikalisk bredd så att många
musiksmaker ska kunna tillgodoses under sommaren,
säger Stina Odlinder Haubo
som också är den som kom-

– Vi öppnar slottet för allmänheten den 4 juni och har
öppet hela den helgen till och
med den 6 juni, berättar Stina
Odlinder Haubo, kulturhistoriker.
Det är hon som tillsammans med föreningen ”Helt
barockt” som står för verk-

samheten. De har under en
ganska knapp tid jagat konstnärer och utställare och hoppas också på att få till ett kafé.
Förutom ett par helger i
juni och två helger i augusti
hålls slottet öppet dagtid under högsommarperioden.
– Förhoppningen är att vi
ska få till ett festligt program
med föreläsningar. Visningar
av slottet blir det deﬁnitivt
och musik som man kan gå
runt och lyssna på. Vi kommer också att ha barnopera
med spökvandring, fortsätter

mer att stå för visningarna.
– Jag tycker att det är roligt att berätta om slottet och
historien och om hur det en
gång såg ut när det var kungligt och uppmöblerat, avslutar hon.
Även omgivningen uppmärksammas med parkvandringar och möjligtvis blir det
också en liten slottshop i all
enkelhet.

EWA LINNROS

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.

Drottningholdsteaterns
säsong startar med Mozart
DROTTNINGHOLM | Det
är åter dags för Drottningholms slottsteater att slå
upp dörrarna för säsongen.
Förra året var det Mozartår men ett år räcker inte
och även detta år fylls med
mästarens verk.
Förutom en repris av förra
säsongens prisade Don Giovanni presenteras en nyproduktion av Cosi fan tutte.
Det är tredje gången den
sätts upp på Drottningholmsteatern och är en så
kallad ”opera buffa” som
är en form av komisk opera
som uppstod i Italien på
1700-talet. Cosi fan tutte betyder ”så gör alla”. ”Skola för
älskande” är undertiteln på
Mozarts opera om två unga
män som slår vad om sina
fästmöers trofasthet. De ﬁnner att trofastheten inte är så
säker som de trott och dras in
i en riktig såpopera.
Årets uppsättning av Cosi
fan tutte sker i ett samarbete med Operahögskolan i
Stockholm inom ramen för
”Young Artists Programme”
där en ny generation unga
sångare får möjlighet att utvecklas och fördjupa sin förståelse för tidig opera.
Sigrid T’Hooft som regisserar är omtalad för sina stiltrogna uppsättningar. Hon

Frida Jansson som gör rollen som
Despina i Cosi fan Tutte.
Foto: Mats Bäcker

regisserar nu sin första Mozartopera.
I programmet skriver man:
” I den tidstrogna sceniska
gestaltningen matchas Mozarts geniala musik av den
tidlösa handlingen. Resultatet blir en mycket komisk
föreställning och en lektion
i kärlek – som på 1700-talet
fast idag.”
Premiären sker 29 maj. I
rollerna ser vi Sara Widén,
Katja Zhylevich, Luthando
Qave, Joel Annmo, Frida
Jansson, Vivianne Holmberg
och Staffan Liljas. Kostymerna ritas av Stephan Dietrich
och tillverkas som vanligt i
den egna kostymateljén på
Drottningholm.
EWA LINNROS

FÖRSKOLLÄRARE
och BARNSKÖTARE
sökes till ny privat
förskola på Ekerö
Kids2Home söker förskolelärare och barnskötare
till vår nya förskola i Ekerö tätort som öppnar i
augusti 2011.
Vi erbjuder delaktighet i uppbyggnaden av förskolan
och att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag med
snabba och korta beslutsvägar. Kompetensutveckling, privat sjukförsäkring och arbetskläder ingår.
Förskollärarna får avdelningsansvar.
.LGV+RPHGULYHULGDJÁHUWDOHWI|UVNRORURFKKDU
utvecklat ett koncept med fokus på hälsosam kost,
lite längre öppentider, samt extra föräldratjänster
VnVRPPRUJRQÀNDOXQFKRFKPLGGDJVOnGRUEDUQpassning och barnlämning.Vi har en stark servicekultur där vi ser föräldern som kund. Vår pedagogik följer läroplanen enligt Skolverket.

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.

Du vara icke rökare och ha en positiv människosyn och veta skillnaden på bra och dålig service
som gör att föräldrarna får en positiv upplevelse.
Tjänsten kan vara 50 % – 100 % vilket du själv
bestämmer.

Vår arbetsplats är belägen i Ekerö centrum.

Mejla en CV samt en kort beskrivning av dig själv
som en första intresseanmälan.
Mejla till per.uppman@kids2home.se

Ansökningshandlingar med meritförteckning, löneanspråk och tidigaste tillträdesdag
skickas till Ekerö Redovisningsbyrå AB,
'LDQD/DUVVRQ%R[(.(5g
7HOHIRQHOOHU
diana.larsson@erb.se.

2 för 1 + Solskydd!

Stil och kvalitet
är vårt motto!

Succén
fortsätter!

2VTPUVJOZLOLSH]rY[\[I\K
H]ZU`NNHWYHR[PZRH
VJO[rSPNHHYIL[ZRSpKLY

Vid köp
av nya
kompletta
glasögon
bjuder
vi på ett
extra par
från utvalt
sortiment.
Dessutom får
du ett solskydd
från Polaroid på köpet
Gäller t.o.m. 31/7 -11.
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!

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

Legitimerad optiker O Kontaktlinser O Terminalglasögon O Solglasögon
Specialglasögon Modebågar O Synhjälpmedel O Snabba leveranser O Egen verkstad
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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 %
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vi!
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www.malaroidedesign.se
Ekerö: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30. Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
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Kulturstipendiater
delar 2011 års pris

Den unge trollkarlen Karon Nilzén Jonsson får ta emot kommunens
ungdomskulturstipendium på 20 000 kronor.
Foto: Katti Nilzén

KOMMUNEN | Kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskotts har beslutat att
dela 2011 års kulturstipendium på 20 000 kronor.
Ungdomskulturstipendiet
gick till Karon Nilzén
Jonsson.
Kulturstipendiet delas i år av
Gudrun Pettersson, Bengt
Tillander och Ekerö Gospel.
Nedan följer motiveringarna:
”Gudrun Pettersson har
under många år gjort en stor

arbetsinsats inom Intresseföreningen för Ekebyhovs
slott bland annat genom att
hålla samman programverksamheten under helgerna.
Man kan säga att Gudrun
Pettersson, som också är
verksam som professionell
musiker, har visat vad begreppet Kulturens övärld betyder rent praktiskt.”
”Bengt Tillander har under
många år fungerat som navet
i den verksamhet som Intres-

Ungdomskulturstipendiet
2011 på 20 000 kronor tilldelas Karon Nilzén Jonsson
med motiveringen:

seföreningen för Ekebyhovs
slott bedriver. Han är en viktig kontaktperson som ser till
att helgverksamheten ﬂyter
på ett bra sätt, håller reda på
allt det praktiska som måste
fungera och tillbringar en
stor del av sin tid på slottet,
såväl vardagar som helger.”
”Ekerö Gospel är en kör på
cirka 70 personer och som
sjunger traditionell gospel.
Kören är uppskattad för sina
många konserter inom Ekerö
kommun, såsom högmässor
och gudstjänster i kyrkorna.
Kören utvecklar sig ständigt
och samarbetar ofta med andra körer. Kulturnämnden
tycker det är särskilt positivt
att kören är öppen för alla intresserade.”

”Karon Nilzén Jonsson har

fått många att häpna när han
trollat inför publik, något
han gjort sedan har var tio år.
Han har ofta uppträtt i Ekerö
kommun och hans shower är
mycket uppskattade av alla
åldrar. Idag trollar han på privata fester och deltar i offentliga föreställningar. Det här
är en blivande trollerimästare
som vi vill se mer av.”
Ungdomskulturstipendiet
riktar sig till ungdomar 13-25
år som vill fördjupa sig inom
konst, musik, litteratur, teater, foto, ﬁlm, video, dans,
konsthantverk, kulturmiljö
eller som på något annat sätt
bidragit till kulturlivets utveckling i Ekerö.
Kulturstipendierna kommer att delas ut av kulturnämndens vice ordförande
Sivert Åkerljung i samband
med kulturfesten vid Ekebyhovs slott den 28 maj.
Kl.12.00.

Kulturstipendiet

delas ut
till personer, föreningar, organisationer eller sammanslutningar som är bosatta,
verksamma eller har särskild
anknytning till Ekerö kommun. Stipendiet är en uppmuntran att fortsätta förkovran och utveckling av den
kulturella verksamheten för
att berika kommunens kulturliv.

EWA LINNROS

Ny bok om kvinnlig
missionär från Lovö
LOVÖ | Lovöbon Ulla
Lidman-Frostenson var
lärarinna, missionär, författare och ledamot i riksdagen och i kyrkomötet vid
sidan om familjen på Lovö
prästgård. Nu släpps en
bok om hennes liv.
”Mannakornet – en livshistoria om Ulla Lidman-Frostenson” heter boken, skriven av teologie doktor Karin
Johansson.
Ulla Lidman-Frostenson
var dotter till författaren
Sven Lidman som var en
framstående talare bland
Pingströrelsens folk på 192030 talet.
Hon var också hon författare och talare. Hon for till
Kina i två omgångar, först
som lärarinna och sedan
som missionär. Ulla Lidman-Frostenson var även
politiskt engagerad och var
ledamot i riksdagen och i
kyrkomötet.

Den spännande historien om Ulla
Lidman Frostensson liv berättas i
en nyutkommen bok.

Köpa dator
med
installation?

Bredband,
är det något
för mig?

Vi söker frisörer, hudterapeut,
medicinsk fotvårdspecialist,
nagelteknolog,
massörer och tatuerare.
Maila din CV till lisabergman@telia.com
eller ring 0709-55 04 45
Troxhammar Butiksby l 08-654 88 44

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

Bärbar eller
stationär
dator?

Installationshjälp
datorer /
program

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
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Nobina är Nordens ledande bussbolag.
I Sverige är vi 5 000 engagerade medarbetare som arbetar med att förenkla
människors vardagsresor.

Fler medarbetare till Södertälje

60 BUSSFÖRARE

Vi söker dig som är:
• Initiativrik och ansvarskännande
• Serviceinriktad och stresstålig
• Villig att utvecklas i ditt arbete
Och har D-behörighet

Du hittar mer information om tjänsterna
på vår hemsida, där ﬁnns även vår
ansökningsblankett. Vi behöver din
ansökan senast den 30 juni 2011,
så besök nobina.se redan i dag!
Frågor? Ring 08-410 653 11

EWA LINNROS

År 1941 gifte hon sig med
psalmförfattaren och statskyrkoprästen Anders Frostenson, också han en välbekant person på Lovö. Hon
dog 1962, endast 52 år gammal.
Knut Ahnlund, professor
och ledamot i Svenska Aka-

öppnar inom
kort
i Troxhammar
Butiksby
på Färingsö

-ÊUUCZHHETLPHTUPNU
NFEIÚHUMÊHF TKÚHMJNU

demien, skriver om boken
”Mannakornet – en livshistoria om Ulla Lidman-Frostenson”: ”Karin Johansson
har följt Ulla Lidman Frostenson i spåren, genom åren
och kontinenterna. Denna
fängslande, ställvis gåtfulla
livsväg har genom hennes
arbete blivit klarare skönjbar
- låt vara att mycket fortfarande är dunkelt, men det
ligger i sakens natur.”
Boken uppmärksammas
med en releasemottagning 1
juni på Stora Sköndal.

Bor du

rö?

på Eke

Å
DER P
VI BJU RTET!
KO
FÄRJE
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Trafikförsyndelser i tinget och
billiga gräsklippare till försäljning
50 ÅR SEDAN | Fräcka
inbrottstjuvar, mopedprov
och proffsiga mannekänger får spaltutrymme
i Mälaröarnas nyheter för
femtio år sedan. En och
annan vårdslös chaufför
blir också uppmärksammad.
Ett par traﬁkincidenter får
sitt rättsliga efterspel vid
Färentunatinget i början
av maj 1961. Bland annat
döms en ovarsam bilist till
15 dagsböter à 20 kronor.
Bilisten, som är stockholmare enligt uppgift, skulle
köra ut på stora landsvägen
från den smala vägen vid
Drottningholmsteatern. Han
såg sig mycket ordentligt åt
vänster, men glömde titta
åt höger och missade att en
droskbil kom från det hållet.
Resultatet blev en kollision
och långa köer.
Ännu en bilförare, denna
gång en lärare från Färingsö,
ställs inför tinget för en traﬁkolycka som han förorsakat
när han tidigare under våren
kolliderat i hög fart med en
buss. Han döms till 15 dagsböter à 15 kronor.
Ett mopedkörningsprov
går av stapeln vid Färingsö
norra skola den 13 maj. Mä-

laröarnas MHF arrangerar
deltävlingen för ”Sveriges
stjärnmopedist”. Minimiåldern är 15 år och de tre bästa
får fri resa till lokaltävlingen
i Vällingby senare i maj.
För den som tar sig till ﬁnal
väntar mopeder i prispotten.
Mälaröarnas nyheter rapporterar även om att ett antal
inbrott förövats runtom på
Mälaröarna under maj månad. Ett ﬂertal inbrott äger
rum på Lillön och där stjäls
bland annat kläder, matvaror
och en elektrisk rakapparat.
Även en campingbåt med
motor blir stulen. Värdet på
båten beräknas uppgå till 6
500 kronor.
Ett fräckt inbrott upptäckts

också i Skärvik. Herr Bertil
Hallberg och hans hushållerska den 73-åriga fru
Gerda Nordgren beﬁnner
sig i potatislandet när någon
tar sig in, förmodligen genom ett toalettfönster som
står på glänt. Tjuven lägger
beslag på en handväska
som bland annat innehåller
en pensionsbok med 280
kronor och en portmonnä
med 60 kronor samt ett par
guldörhänge.
I artikeln framgår att
stölden upptäcktes sedan de

hemkomna först kokat kaffe
och sedan skulle betala
en medhjälpare som kört
traktor. Fru Nordgren blir så
upprörd att hon inte kommer sig för att göra polisanmälan förrän dagen efter.
Vidare kan Mälaröarnas
nyheter rapportera att den
mannekänguppvisning som
hålls av Lovö Röda korskrets i Landelius konditori
i Drottningholm blir en
succé med fullt hus och ett
netto på 800 kronor. Ett
hundratal förväntansfulla
damer samlas trots att solen
inte står på arrangörernas
sida. ”Medan Gunnar Huss
ungdomliga kapell spelade
gled mannekängerna in i
glada sommartoaletter och
med klatschiga accessoarer.
Mannekängerna var dels
professionella och dels
unga damer från Drottningholm.”
Då som nu blev gräsklippning åter aktuell när
maj månad bjöd på spirande grönska och Nyckelby
snabbköp erbjöd ”gräsklippningsmaskiner” för 79
kronor.

LO BÄCKLINDER

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
     

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

Roger Sjögren 070-717 79 49
4EL     s WWWBIRKARORSE
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Rädda barnen Mälaröarna bjöd traditionsenligt in till ”Alla barns
dag” när föreningen skötte Ekebyhovs slottskafé den 14 maj. För underhållningen stod de 11- till 14-åriga showdansarna i Bliss dance academy
från Mälarö träningsverk. Dansgruppen visade sina vältajmade rörelser
under Maria Sævigs ledning.

Rosenhill Medan de flesta öbor förbannar maskrosinvasionen i trädgårdarna är det högsäsong för örtterapeuten Kickan Berglund, tvåa
fr h. Tillsammans med trädgårdsmästare Jessica Karlson, mitten, och
hennes familj skördade de mängder av nyttiga maskrosor i Rosenhills
trädgård den 14 maj.

Biodlarlyft Mälaröarnas biodlarförening har efter några års tynande
tillvaro i år fått ett tillskott av medlemmar. Från förra årets 32 har föreningen nu vuxit till dryga 40-talet medlemmar. Så det var trångt kring
kuporna i föreningsbigården vid Ekebyhovs slott den 1 maj när Bengt
Haglund från Munsö berättade om livet i ett bisamhälle.

Fågeltornskampen I den landsomfattande fågelskådartävlingen
som gick av stapeln den 7 maj placerade sig MOF (Mälaröarnas ornitologiska förening) på första plats i Uppland med sina identifierade
67 arter.

Sitt och glo På söndagen den 8 maj ordnade MOF (Mälarornitologiska
föreningen) sin årliga ”Sitt och glo”-fågelskådning. Sexton skådare
deltog och räknade sammanlagt in 64 olika arter i det strålande solskenet.

Foto: Göran Forsberg

Foto: Göran Forsberg

Nostalgikväll I april arrangerades en riktig nostalgikväll på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Ann-Marie Andersson hade tagit med sig sin
skivspelare och besökarna fick njuta av sina egna och andras stenkakor med både musik och tal. Det var ett uppskattat arrangemang som ledde
till många skratt och stor gemenskap.

Skå flygplats Den 10 maj besökte en barngrupp från Svanhagens förskola Skå flygplatsförening. I det vackra vädret fick barnen bland annat
leka, titta på flygplan och ta en tur i flygplatsföreningens Jarl Sundgrens
sidovagnsmotorcykel.
Foto: Ulf Källman

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Foto: Marit Anteskog

CONTUR A SOMMARK AMPANJ!
Nu är det strålande tider för dig som vill spara. Vi erbjuder sju Conturamodeller till förmånliga kampanjpriser.
Vid samtidigt köp av komplett Premodulskorsten till spisen eller annan Conturamodell så erbjuder vi en
skorstensrabatt på 1.500 kr. Besök oss med en husritning så lämnar vi ett paketpris som även inkluderar
montage med ROT-avdrag, om så önskas. Kampanjen gäller för beställning senast 4 juli 2011.

Contura 550

Mycket populär braskamin som
passar bra för montage även i
hörn. Stor glaslucka och sidoglas
ger härlig brasstämning.

Se alla våra
kampanjer på

JUST NU 16.900:-

bastuspecialisten.se

786kr/mån

(Ord pris 17.900:- – 18.900:-)

LJÖMÄRK
T
MI

Contura 520 T

Liten täljstenskamin
med stor
värmekapacitet.

JUST NU
19.900:-

917kr/mån (Ord.
pris 22.700:-)

Contura 52

Gjutjärnskamin med stor
glaslucka och konvektionsmantel. Uppskattad spis till
fritidshus som ger snabb
uppvärmning.

JUST NU 11.900:-

569kr/mån (Ord. pris
13.300:-)

ALLA kampanjkaminer är Svanenmärkta

Alla våra spisar och bastur kan
köpas med installation, klara för
brasa och bad.
Vi erbjuder bekväm ﬁnansiering
utan ränta på 24 månader.
Endast uppläggningsavgift
495 kr och avisering 30 kr/mån
tillkommer.

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10.
E-post: info@bastuspecialisten.se Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18,
lördagar 10-15. (Lörd. stängt under skolornas sommarlov).

För dig som vill ha service
och brett produktutbud !

Butik 2 000 m2
Brädgård 5 000 m2
Mark 21 000 m2

HEMLEVERANS
Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
4EL     s &AX     s INFO FARINGSOTRASE

från

400:-

WWWFARINGSOTRASE s &ËRENTUNAV    3KÍ

Rullstolstaxi

08-560 315 00
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Välkommen att skriva en lokal
insändare!. Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
eller till Mälaröarnas nyheter, Box 100. 178 22 Ekerö
Redaktionen förbehåller sig
rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.

Tänk...
... vad vi ser olika på saker! Är
på väg hem, vid Wallenbergs
allén tittar jag mot Seaside,
och vad ser jag? ”Någon” har
målat ett rött hjärta och textat
”Kärlek” på båten Seaside!
Blir alldeles varm! Tanken
rusar vidare! Vad kan vi göra
med det här? Det är ju helt
klart ”någon” som vill nåt
med detta tilltag på ”den
sunkiga båten”! Leker vidare
med tanken... Vi har äntligen
ett yrkesgymnasium på Ekerö
och varför kan man inte slå
ﬂera ﬂugor i en smäll? På
båten behövs göras en himla
massa och det kan ges möjlighet att lära sig det där, såsom
svetsning, målning, slipning,
eljobb, massa träjobb och
mycket, mycket mer! Varför
ser vi bara hinder istället för
möjligheter?! När hon sen
ligger där färdig så är hon ju
ståtligt vacker och är ett otroligt välkomnande märke till
våra öar! Denna någon tror jag
är ingen annan en någon av
våra ungdomar från någon av
öarna och ropar på uppmärksamhet! Ja, jag lekte lite med
tanken...
– Lotta / Adelsö <3

Vad händer med trygghetsboendet
invid Ekebyhovsparken i centrum?
Vi Socialdemokrater välkomnar ett ökat byggande på Ekerö
men vi behöver ﬂer alternativ
och ett ökat byggande med ﬂer
upplåtelseformer som passar alla
åldersgrupper och behov. Det har
fortfarande inte byggts i det närmaste en enda hyresrätt i Ekerö
på över 20 år!
Byggandet ska ske med försiktighet
och hänsyn till natur och närliggande omgivning. De nu planerade
husen planeras att bli sex våningar

höga vilket kommer att störa landskapsbilden runt Ekebyhov.
Kommunen sålde mark vid
Ekebyhovsparken till byggbolaget
SBC på villkor att ett trygghetsboende för äldre skulle byggas enligt ett
koncept som SBC utarbetat. Ärendet
har hanterats i kommunen i över
tio år. Nu dyker bostäderna upp till
försäljning av SBC utan ett enda spår
av trygghetsboende för kommunens
äldre invånare. De nu planerade
lägenheterna är rena bostadsrätter.
Alliansen har länge talat vitt och

brett om ett äldreboende i anslutning till Ekerö centrum, men har nu
helt slarvat bort den möjligheten.
Ekerös politiska opposition vill ha
svar på om, när och hur beslutet att
ändra avtalet och markanvisningen
angående det tidigare konceptet
trygghetsboende togs?
Var kommer denna typ av boende
istället att förläggas och när kan vi
förvänta oss att se ett förslag som
innehåller idéer kring detta?
Kommunfullmäktige måste
behandla frågan om eventuellt för-

ändrade förutsättningar för detta
bostadsbyggnadsprojekt.
Vi Socialdemokrater ser positivt
på att bostadsbyggande i kommunen planeras, men det måste ske
med ett ansvarsfullt och långsiktigt
tänkande. Jag hoppas att vi i samförstånd och gemensamt kan fortsätta
planera för en sådan utveckling och
se till att alla känner sig välkomna i
Ekerö!
– Lars Holmström
Oppositionsråd (S)

Förvrider, förvanskar och missförstår för att vinna politiska poäng
REPLIK

Det är tråkigt att läsa hur de
Socialdemokratiska ledamöterna i BUN förvrider, förvanskar och missförstår för att
vinna billiga politiska poäng.
I Mälaröarnas Nyheter
nr 7 skriver de att vi i Ekerö
kommun endast har 29 %
högskoleutbildade pedagoger, något som är helt fel.
Denna siffra gäller endast
andelen förskollärare och inte
pedagoger i stort. Tittar vi på
andelen högskoleutbildade
pedagoger i grundskolan
har Ekerö kommun 83 %
att jämföra med 88 % i riket
(Skolverket Kommunblad
2010).
Socialdemokraterna
skriver vidare att så mycket
som 40 % av eleverna på
vissa håll inte når de av kommunens uppsatta mål när

det gäller läsförståelse och
”trots dessa dystra resultat
fanns inga förslag eller ens
tankar på åtgärder till Barnoch Utbildningsnämndens
möte den 5 april, inte förrän
Socialdemokraterna yrkade
på återrapportering från produktionen”.
Detta påstående är helt
felaktigt eftersom det var en
rörande enig nämnd som
yrkade på en återrapportering
till nämndkontoret, något
man också kan läsa i protokollet från BUN 5/4 på kommunens hemsida. Där står
att läsa: ”Nämnden önskar
en redovisning om åtgärder
för att minska brister i läsförståelse i Sundby, Munsön
och Sanduddens skolor samt
redovisning av läsförståelse i
kommunens övriga skolor.”
Alliansen har alltid varit
förespråkare av en höjd kun-

Fullständigt idiotiskt!
Varför har hastighetsgränsen
70 återigen införts i området
Färentuna/Kungsberga? På
många ställen ﬁnns vare sig
gång- eller cykelbana och
vägen är bitvis så kurvig och
smal att bussarna får vänta in
varandra för att de inte kan
mötas. Vi har barn som leker
på tomter nära vägen, barn
som ska gå till busshållplatser

LÄGGA MARKSTEN"
Hyr markvibrator
hos oss!
Finns mellan 50 &
700 Kg maskinvikt.
Vi har även allt du
behöver för att kapa
marksten och plattor.
Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
08-560 247 80 www.mgrental.se

Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

för att ta sig till skolan och vi
har husdjur, som vi är mycket
rädda om. Vi vill också gärna
kunna promenera längs
vägarna utan risk för att bli
påkörda. Ogenomtänkt och
fullständigt idiotiskt!
– Väntar på svar gör
Anne Ohlson, Färentuna

skapsnivå i skolan och en
kompetenshöjning hos våra
pedagoger. Vi har väl alla hört
talas om ”lärarlyftet”, en satsning där Lärarfortbildningen
ingår. Den startade hösten
2007 och kommer i sin nuvarande form att pågå till och
med 2011. Syftet är att höja
verksamma lärares kompetens för att öka elevernas
måluppfyllelse. Lärarlyftet
II påbörjas från och med 1
januari 2012 och planeras att
pågå fram till år 2014.
När det gäller en kompetenshöjning av Ekerö
kommuns förskolepersonal
kommer det redan i år att
påbörjas ett arbete som kommunen avsatt pengar till.
Det kommer att erbjudas
möjlighet för barnskötare att
vidareutbilda sig till förskollärare. Allt med målet att höja
andelen högskoleutbildade

pedagoger i förskolan från de
låga 31 % 2010 (29 % 2009).
I Alliansens regeringsförklaring för mandatperioden
2011-2014 är skolan och förskolan ett prioriterat område.
Vid barn- och utbildningsnämndens möte den 5
april presenterades också
Anna-Maria Svensson,
utvärderingsexpert/utvecklingsledare. Inriktningen i
hennes tjänst är utvärdering
och uppföljning inom barnoch utbildningsnämndens
ansvarsområde, men även
att driva olika utvecklingsprojekt. Nu närmast är en
översyn av organisation och
resurser för barn i behov av
särskilt stöd aktuellt.
Målet att ge Ekerös barn
och ungdomar den framtid
och de förutsättningar de förtjänar, är något vi alla i barnoch utbildningsnämnden står

bakom, vare sig vi röstar blått
eller rött. Vi vill alla att våra
barn och ungdomar ska ha
en bra skolgång, i bra lokaler
och med bra pedagoger, något
som kommer att ge dem en
stabil grund att gå vidare från
in i vuxenlivet.
– Alliansen i barn- och
utbildningsnämnden:
Lena Gerby (M), ordf
Ove Wallin (C), 1:e vice
ordf
Mats Ahlbom (M)
Lotta Claussnitzer (M)
Marzena Waligorska (M)
Gunnar Mossberg (M)
Patrik Gadler (M)
Ulla-Britt Lundgren (M)
Bengt Jandorff (M)
Gunnel Bergström (FP)
Thomas Heed Miskar (FP)
Roy Olofsson (FP)
Thomas Swenson (KD)
Johan Werner (KD)

Farliga cyklister
REPLIK

Jag läste Raymond
Bergmarks replik angående hans cykelklubbs
ansvarsfulla sätt att cykla på
Mälaröarna. Söndagen den
1 maj vid halv tolvtiden på
förmiddagen åkte jag med
bilen från Kungsberga fram
till Färentuna kyrka.

På Kungsbergavägen
cyklade ett 20-tal trikåklädda cyklister, trots att
en asfalterad cykelbana
ﬁnns hela vägen bredvid Kungsbergavägen.
Cykelbana ﬁnns hela vägen
från Färentuna kyrka fram
till Kungsberga och en bit
längre. Raymond berömmer Ekerö kommun för de

välskötta cykelbanorna,
vilket jag instämmer i,
men varför envisas dessa
motionscyklister med att
inte använda cykelbanorna?
Jag har ﬂera gånger ställt
frågan, men aldrig fått något
svar. Kanske Raymond har
en förklaring?
– Kungsbergabo

Sommar
simskola
Nu är det dags att anmäla sig till
årets sommarsimskola på Mälaröarna!
Vecka 29-31
Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen,
Kärsgatan (förmiddagar), Mörby (förmiddagar)
Stockby (eftermiddagar)
För info och anmälan kontakta:
Stockholms Kappsimningsklubb på
Hemsida: www.skksim.nu
(Info ﬁnns under ﬂiken ”Simskola Ekerö
E-post: skk.ungdom@bredband.net
Tel: 070-227 29 54
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Omvandla matavfall till biogas
Helst ska vi förstås inte slänga
mat, men vårt matavfall vi
ändå slänger är en viktig
resurs som inte ska skickas
till förbränning. Varje insamlad hushållspåse räcker för
att driva en bil 2,5 km! I vår
omvärld är det inget nytt att
samla in matavfall, alltﬂer
kommuner sorterar ut bioavfallet och många har gjort det
i åratal.
Det råder inte längre någon
tvekan om att insamling
och rötning är betydligt mer
energieffektivt och därmed
mer miljövänligt än att som
nu skicka alla sopor till förbränning. Alliansregeringens
och Ekeröalliansens inriktning är tydlig, vi måste på
bred front arbeta aktivt för att
minska vår klimatpåverkan.
Får vi dessutom med oss
företag och lantbruk så kan
det bli stora mängder biogas
som kan produceras av råvara
från Ekerö.
Så låt oss följa upp den
utredning om insamling
och biologisk behandling av

matavfall, som kommunens
tekniska kontor tog fram
2009 och vars rekommendation bland annat är att vi kan
behålla våra beﬁntliga gröna
kärl och i dessa slänga matavfallet i en speciell nedbrytbar
påse. Beﬁntlig infrastruktur
därefter i form av rötningsanläggningar ﬁnns redan. Solna,
Södertälje, Nykvarn, Borås
och Eskilstuna är exempel på
kommuner där detta automatiska sorteringssystem
fungerar redan idag. Finns
det någon annan teknik som
trots utredningen skulle
passa bättre så går det givetvis
också bra. Det viktigaste nu är
att vi går från ord till handling
och börjar med insamlingen.
Det är stora mängder bioavfall som idag transporteras till
förbränning. Minst en tredjedel av soporna vi slänger är
prima råvara till biogas. Men
om jag redan idag komposterar, får jag fortsätta med
det? Om jag inte vill sortera
ut mitt matavfall måste jag
det ändå? Vi liberaler tror inte

på tvångslösningar utan tror
istället att en väl fungerande
sorterad insamling, kanske
kombinerad med ekonomiska styrmedel, leder till
framgångsrika insamlingsresultat.
I Alliansens gemensamma
regeringsplattform står
inskrivet att förutsättningar
för produktion av biogas ska
utredas under mandatperioden. För att infria vårt vallöfte
kommer Folkpartiet att på
olika sätt driva på frågan om
biogas inom Ekeröalliansen.
Vi tror att det ﬁnns en bred
politisk enighet att börja med
detta och därmed göra stora
miljövinster både lokalt och
globalt.
– Miljögruppen,
Folkpartiet
Liberalerna, Ekerö
Gunnel Bergström
Ingegerd Danielson
Anna Jakobsson
Fredrik Ohls
Ingela Söderbaum

worldwide

VI HAR

öppet hus

VI HAR

öppet hus
FÖR DIG!

TA MED DINA VÄNNER PÅ EN RIKTIG HÄLSODAG!
Lördagen den 28 maj kl: 10.00-14.00
KAMPANJ PÅGÅR MELLAN 21-28 MAJ 2011
Bli medlem och ta del av vårt kanonerbjudande värde 3590:-

Peter Carpelan och Äldrevården!
Nära ”guldmedalj” i socialstyrelsens utredning vad
gäller äldrevården ! Grattis
Peter och Staffan samt Ekerö
kommun, som står för den
ﬁna placeringen i kvalitetsligan. Men för att få stå på

guldpallen krävs det att vi i
framtiden har bostäder för
våra äldre, som är i behov av
ett äldreboende. Det är bara
guldmedalj som räknas!
Därför ställer jag ånyo
frågan? När sker inﬂytt-

ningen i det utlovade äldreboendet på Söderströmska
tomten i Stenhamra?

– Anders i Stenhamra

Du hittar oss på Bryggavägen 133 i Jungfrusund.
Varmt Välkommen önskar Birgitta med personal.

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

08-560 255 50 www.malarotraningsverk.se

b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se
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Två lovande golfungdomar

Foto: Dennis Edlund

Sofia Cedelund deltar i Skandia tour.

GOLF | Två av Skytteholms
golfklubbs förmågor laddar
inför säsongen.
Läget med golf-formen
Fredrik Landelius, 20 år,
Mälarö GK Skytteholm?
– Just nu tränar jag varje dag

och laddar inför första tävlingen i den stora proffsturneringen Nordea Touren.
Den går av stapeln i Visby i
slutet av maj.
– I år blir det golfen som blir
mitt sommarjobb och förhoppningsvis kommer jag att
spela som proffs om ett par

Fredrik Landelius deltar i Nordea Touren.

Foto: Philip Börjesson

tävlingar och då får jag även
chansen att tjäna pengar.

Vad har du för framtidsvisioner?

När började du med golf?

– Jag ser det som att alla de
timmar som jag lägger ner är
en framtidsinvestering. Det
är nu som jag måste satsa ordentligt om jag ska kunna bli
något inom golfen. Det vore

– Jag började lite redan i fyraårsåldern då min familj spelar
mycket. Jag började träna på
allvar när jag var runt tio.

Deltävling i Downhillcup 2011 i Ekebyhovsbacken

Bland sträd och stubbar far cyklisterna fram i Downhilltävlingen.

Foto: Johan Wolfhagen

DOWNHILL | Snön har
nästan helt försvunnit i
Ekebyhovsbacken men
snart drar liftarna åter
igång.
Det blir däremot inga skidåkare i liften utan cyklister. I
slutet på maj blir det nämligen deltävling i svenska

DET HÄNDER


Downhill-cupen 2011. Downhill är en tävlingsgren inom
mountainbike. Det går ut
på att på snabbaste tid cykla
ned för ett berg längs en markerad bana. Ekerö bikepark
kommer att stå som värd för
deltävling nummer två i årets
svenska Downhill-cup. Totalt är det fem deltävlingar,

den sista sker i Åre i oktober.
Föreningen Ekerö bikepark
bildades 2004. De har ännu
inget klubbregister men jobbar entusiastiskt med föreningen.
– Vi har haft träningar men
kände att vi inte riktigt hade
kapacitet för det. Därför la vi
ner det. Vi försöker däremot
köra en öppen träningsdag
två gånger i månaden, berättar Jakob Wolfhagen som är
projektledare i förenigen.
Själva bikeparken som ligger intill Ekebyhovsbacken
tillhör föreningen. Planerna
är att få den ordentligt funktionsduglig, men just nu är
det cuptävlingen som är prioriterad.
– Senast hade vi en cuptävling 2007. Då var det strax
över 90 startande, fortsätter
Jakob Wolfhagen.
De har två spår som går där
skidåkarna inte åker, det vill
säga i skogspartierna mellan
skidbackarna. Det är i princip som motorcross fast utan
motor och utför. Spåren är
också smalare. De kan vara
från cirka en meter upp till
runt tre meter breda.
Allteftersom sporten vuxit
har även säkerhetsutrustningen utvecklats. Numera

verkligen roligt att kunna få
ägna mig åt det på heltid.

de senaste åren har jag satsat
mer fokuserat på att träna.

Läget med golf-formen
Soﬁa Cederlund, 20 år, Mälarö GK Skytteholm?

Vad har du för framtidsvisioner?

– Just nu har jag mycket omkring mig eftersom jag ska ta
studenten snart, men jag försöker träna så mycket det går.
Jag bor precis vid golfbanan
så ofta hinner jag gå en runda
på kvällen om inte annat.
– Under förra året jobbade
jag mig ner i handicap och
ﬁck spela en tävling på riksnivå i slutet av säsongen.

– Det varierar från dag till
dag. Ibland känner jag att jag
vill satsa mer seriöst, men
annars tänker jag att jag fortsätter så länge jag tycker att
det är roligt och försöker
hitta en balans som gör att
jag kan hinna med både jobb,
golf och mina vänner.
– Nu under sommaren
kommer det dock bli många
tävlingar eftersom jag ska
spela med Skandia tour.

När började du med golf?
– Jag började nog när jag var
i fyra- till femårsåldern och
har varit med på juniorträningar genom åren. Under

LO BÄCKLINDER

Premiär för Mälaröspelen

ﬁnns ordentliga nackskydd
som är som en ställning som
hänger över axlarna med en
kant fram- och baktill så att
man inte kan böja nacken
för långt. Säkerhetsaspekten
är också något man beaktar i
föreningen.
– Vi haft förfrågningar från
en kille som är elva år som
ville köra. Jag sa nej till det då
det är för hög säkerhetsrisk.
Hans cykel är så liten och vi
har stora hopp och framförallt stenar som ligger i spåren. Det gör att han kan slå i
undertill, oavsett hur duktig
han är, säger Jakob Wolfhagen.
På deltävlingen som äger
rum den 29 maj kommer
det att ﬁnnas cirka 80-100
proffstävlande från hela Sverige på plats varav 2-3 stycken
är från Ekerö.
– På fredagskvällen och under lördagen före tävlingen
hålls backen öppen för träning för den som vill. Även
på söndagen får man nyttja
vårt andra spår som är mindre dramatiskt och mycket
snällare, avslutar Jakob Wolfhagen.

EWA LINNROS

Mälarö SOK talangen Tsegai Gebremeskel hade en riktigt bra dag i
Mälaröspelen den 14 maj när han vann samtliga tre grenar i åldersklassen sju år och yngre, längd, 60 meter och bollkastning.
Foto: Ove Westerberg

FRIIDROTT | Det första
Mälaröspelen någonsin
gick av stapeln den 14 maj i
strålande vårväder.
Platsen för tävlingarna var
friidrottsarenan på Träkvistavallen. Ett stort antal ungdomar från både Mälarö SOK
och andra klubbar ställde upp
i de många grenar som stod
på programmet.

– Arrangemanget blev väldigt lyckat och vi hoppas att
vi kan hålla liv i detta och
även utöka nästa år. Vi hoppas även att detta kan resultera i att ﬂer vill träna friidrott
och ﬂer som vill vara ledare,
berättar P-O Karlsson, ordförande för friidrottsektionen i
Mälarö SOK.
EWA LINNROS

TILL DEN 5 JUNI

FOTBOLL | Damer div 3A: 28/5 kl 16 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Vallentuna BK Dam Damer div 4 A : 25/5 kl 20 Svanängens IP: Skå DFF-Bollstanäs DFF Herrar div 4M: 28/5 kl 14 Träkvistavallen: Ekerö
IK-Spånga IS FK Herrar div 7D: 28/5 kl 13 Söderby: Munsö IF-En Bro Förmyckers IF  29/5 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF-Gimonäs FC  5/6 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF-Munsö IF

LÄGET!


17 MAJ

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
2
1
1
1
0
0

0
0
2
2
1
2
2
2
3
3

18
12
10
9
7
4
5
7
5
3

-

5 12
4 10
9 6
8 6
8
5
7
4
9 4
12 4
8
3
10 3

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

3
3
2
4
3
4
4
3
4

3
3
2
2
2
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
1
2
3
3
4

14
9
12
16
10
9
5
0
1

- 2
- 1
- 0
- 6
- 5
- 6
- 13
- 16
-27

9
9
6
6
6
6
3
0
0

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1

1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

0
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3

12
16
14
5
7
7
6
7
7
6
5

- 0
- 7
- 7
- 6
- 9
- 8
- 7
- 11
- 12
- 13
- 5

13
12
12
7
7
6
6
6
6
6
4

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
1
1
1
1
0

0
0
2
1
0
2
1
0
0
0

0
1
0
1
2
1
2
3
3
4

15
11
6
6
4
6
11
8
6
2

- 4
- 9
- 2
- 7
- 4
- 6
- 12
- 9
- 11
- 11

12
9
8
7
6
5
4
3
3
0
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  SÄLJES

  KÖPES









Stoppad bäddsoffa med
mörkgrå klädsel och lösa
plymåer. Extra madrass för
bra komfort (använd ca 4
ggr) medföljer. Passar i gäststugan eller dyl. Pris 500:Välkommen att ringa 560
421 10.
Batteridriven gräsklippare
Gardena 1300 kr. Trädbeskärningssax teleskopiskt
utdragbar 450 kr. Elkedjemotorsåg Husqvarna
900 kr. Campingkök gasol
2-lågigt 150 kr. 560 313 41.

Funderar du på att sälja din
villa/radhus men vill inte gå
igenom hela processen med
visningar? Jag och mina 2
barn söker ett boende på
Ekerö och kan gå med på
friskrivning mot dolda fel
om vi kan komma överens
om ett rimligt pris. Gabriella
070-740 65 60.
Roddbåt ca 4 meter i bra
skick köpes. Lätt, gärna
aluminium. 0708-16 16 90.

  ÖNSKAS HYRA




En ﬁn vit Volvo 740. GL-90.
Nybesiktigad, sollucka, sommar- och vinterdäck. 9500
kr. Du når mig på: 0736-49
49 06 / Roffe.

Förråd cirka 15 kvadratmeter önskas hyra på Ekerö för
förvaring av diverse möbler,
kläder etc. Tel: 0705-22 26
11 eller 070-560 58 85.

Mysig och mindre lya sökes
av ensamstående med fast
heltidsjobb i Bromma. För
längre tid och omg. I Ekerö
eller på Munsö. Lugn och
skötsam yngre kvinna.
Vänligen hör av er till Lina
0707-34 30 34.

  ÖVRIGT

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE

Sveriges
eriges
er
iiges
g lä
ges
län
längsta
ängsta
ä
sttta
sta
a bilgaranti
biilgara
bil
illg
gara
ga
ara
arran

Spara

15.000 kr





Färingsö el. Ekerö C. Dagmatte/sommarmatte sökes
till snäll och mjuk mellanpudel på 8 mån. Går bra ihop
m andra hundar, van m barn
samt andra djur. 7 juli - 17
augusti, hel/deltid. En del
kv samt ev några dagar/kv
i juni. Moa 070- 566 37 35,
m_zerpe@hotmail.com

  BORTSKÄNKES




Crescent ”tantcykel”, blå,
mycket välvårdad. Cykelkorg och väska ingår. Pris
900 kr. Tel 560 324 46.

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

Skinnjacka Halvorsson st 48
(motorcykel). Pris 200 kr.
Domkraft 2 ton + 2 pallbockar. Pris 400 kr. 0708-50
85 64.

Vi är en familj på 3 pers,
som önskar hyra hus för
perm boende, min 3 rum,
gärna trädg som är en stor
passion. Helst i Kungsberga.
Flytt under hösten helst,
men alla svar beaktas. Goda
ref ﬁnnes då vi hyrt samma
ställe i 12 år. 0730-28 70 32
el rita_nilsson@hotmail.com

Duschhörna i glas, 90x90
cm Duscholux. Helt ny i
kartong. Nypris 5.300 kr. Nu
1.500 kr pga felköp.
sten.hammargren@telia.
com. Tel. 560 203 21:

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

Philips 28” s TV. Välfungerande. Tel. 560 324 46.

MITSUBISHI COLT EDITION 30
Antisladd och Antispinn-system (ASTC) 6 krockkuddar Dimljus fram Regnsensor
Elfönsterhissar Farthållare Luftkonditionering, halvautomatisk med kylt handskfack
Läderratt med knappar för radio & farthållare Parkeringssensorer bak Aluminiumfälgar Mörktonade bakre sidorutor och bakruta Spoiler bak Start-stop-system AS&G
CO 2 119 g Miljöbil - skattefri 5 år.

119.900

  EFTERLYSNING

1.3 AS&G 5-D PRIS
kr
Månadskostnad inkl. försäkring 1.395 kr.

Skattefri
i 5 år!





Vår kära och söta lilla honkatt Allis försvann den 28
april från Paradisv 24 (intill
Gustavalund). Hon är märkt
i örat. Om du vet något ring
560 329 93 Tack!

%UlQVOHI|UEUXNQLQJEON|UQLQJONP&2 JNP)LQDQVLHULQJHQO0LWVXELVKL0RWRUV)LQDQVDYEHWPnQNRQWDQWUHVWYlUGH
U|UOLJUlQWDSHUHIIHNWLYUlQWD*lOOHUVnOnQJWODJUHWUlFNHUGRFNOlQJVWWRP.DQHMNRPELQHUDVPHGDQGUDDYWDO
HOOHUHUEMXGDQGHQ6DPWOLJDSULVHUlUFLUNDSULVHU%LOHQSnELOGHQlUH[WUDXWUXVWDG

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

D

S

MO

O

H

T



• Olle Paulsson, Stenhamra,
avled den 28 april i en ålder
av 60 år.

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Grattis
Wilton Strate
på 4-årsdagen den 19/5
från mormor,
morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

6 april kom
Vincents
lillebror
Charlie.
Lyckliga
föräldrar är
Lotta och
Michael
Nyrén.

Hurra hurra
för Ossian
som fyller
1 år den 12
juni önskar
mamma,
pappa, Lucas, Vincent
och Eroz.

Magda
Ekstrand,
Gällstaö,
fyller 9 år
den 25 maj.
Puss och
kram från
mormor och
morfar.

• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se
• Eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF
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єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

• Ingrid Alfhild Margareta
Wimmerström, Ekerö,
avled den 30 april i en ålder
av 89 år.
• Sonja Sara Dagmar
Fahlander, Ekerö, avled den
30 april i en ålder av 79 år.
• Rut Maj-Gull Lindmark,

Ekerö, avled den 6 maj i en
ålder av 91 år.
• Sven Olov Sundin, Ekerö,
avled den 6 maj i en ålder av
82 år.
• Martha Lovisa Åberg,
Ekerö, avled den 8 maj i en
ålder av 84 år.
• Nils Wennberg, Färentuna,
avled den 8 maj i en ålder av
75 år.

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

Maj-Britt
Johansson



* 26 januari 1927
insomnade stilla i sitt hem
Färentuna den 7 maj 2011
VILLY
OVE och KICKI
KARIN
Johan och Maria
Ola

Student / Konfirmation / Midsommar / Sommarfest
Ekerö – Drottningholm – Bromma

Ring 0709 - 1PARTY alt 0708 – 33 85 01

Färgutskrifter

Tillbehör
till datorn?

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

Övrig släkt och många vänner
Vi alla som känt Dig och vet
hur Du var
önskar så att Du bland oss
fanns kvar
Men nu när Du gått dit vi alla
ska gå
med glädje vi minns allt det
fina ändå
Begravningen äger rum
i Färentuna kyrka onsdagen
den 25 maj kl 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund. O s a
till Klockarebolagets begr.byrå
tel 08-26 81 10 senast den 20 maj.
Ett stort tack till ASIH
Brommageriatriken
Tänk gärna på VI-skogen
pg 90 05 08-3

Mälarökyrkan
Lördag 28 maj kl 19
Vårkonsert med LAUDES

På onsdagar bjuder vi på levande musik
under hela sommaren, kl 19-21.
Lokala musiker i
alla åldrar!
Kom hit och spela
och sjung med oss!

Kulglass - kall dryck
hemlagat - hembakat
kaffe - uteservering

Söndag 29 maj kl 11
Gudstjänst
Familjegudstjänst med
SMASH-avslutning.
Predikan: Lena Thoms
Musik: Barnkören
Efter gudstjänsten
picknick i Ekebyhovs
slottspark

Vår älskade

Vår kära

Martha Åberg

Nils Wennberg

* 3 september 1926
✝ 8 maj 2011

* 17 augusti 1935
har i dag stilla somnat in
Färentuna den 8 maj 2011

Karin
Olivestedt

MARITA och RALF
ROBERT och EVA
Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner
Kära Mamma, du länge har
gått och längtat till Pappa
som på andra sidan väntat.
Din kärlek och omsorg vi alla
fått och det känns nu bra att
du gått till de vackra ängarna
bortom all smärta och sorg.
Vi kommer alltid att älska
och sakna dig!
Vi möts i Nangiala !
Begravningen äger rum i
Trons kapell torsdagen
den 9 juni kl 14.15.
Efter akten inbjudes till
minnesstund osa till
Fondkistan Kandema
08-600 33 78 senast 3/6.

Läs MN på nätet

ANITA
ANN-CATRINE och PETER
STEFAN
Christoffer Louise Johan
Släkt och vänner
Gråt ej för att jag är borta
Gläds åt att jag har funnits
Begravningen äger rum i
Färentuna kyrka fredag 3 juni
kl 11.00. Efter akten inbjudes till
mottagning i hemmet. O s a till
Klockarebolagets begr.byrå
tel 08-26 81 10 senast 27 maj.
Stort tack till alla inom
Hemtjänsten för Ert stora stöd.
I stället för blommor tänk på
Cancerfonden tel 020-59 59 59

... redan på
torsdagar före
utgivning
malaro.com

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

&YRHJULSINSTËLLNINGAR
AC - service
O

RB

RANSC

MO

KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se

Hemsida

www.malaro.com/mn
ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

www.ekerostad.com
070-159 41 14

+XUEOHY
WU\JJKHWVERHQGH
HWWYnQLQJVKXVYLG
(NHE\KRYVSDUNHQ"

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

D

S

Annonser

KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

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

Allt inom städ
och vaktmästeri

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

www.klockarebolaget.se

EN

Redaktion

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

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Tänk gärna på
Barncancerfonden
pg. 90 20 90-0.

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT

R

Jan 24
Feb 7, 21
Mar 7, 21

Mary
Syskonbarn med familjer
Släkt och vänner
_______________________

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR

H

nyheter

MÄLARÖARNAS

2011

Mälarö torg 12, Ekerö

Har idag stilla insomnat
i sitt hem.
Stenhamra 18 april 2011

- etab. 1818 -

IK

www.svartsjocafe.se 08-560 413 00

* 12 april 1918

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

T

Söndag 5 juni kl 11
Gudstjänst
Kristi himmelsfärdsdag
Predikan:
Samuel Klintefelt
Musik: Efva Nyström

Vår kära Mor, Svärmor
Mormor och Farmor

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

7DHQÀNDRFK
GLVNXWHUDGHWWDRFK
DQQDWPHGYnUD
SROLWLNHU

FALSKT VITTNESBÖRD

PDMSn
2XHHQVNRQGLWRUL
(NHU|&HQWUXP

Läs på www.budord8.n.nu
hur Ekerö pastorat far
med osanning för att kunna
avskeda en kyrkvaktmästare.

ZZZ|SDUWLHWVH
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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

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

Ekerö Färglager

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRANDSKYDD
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Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

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

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


%UDQGVN\GGVEXWLNHQ

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

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

O

Din verkstad
nära Dig

O

Ring 08-560 377 44
www.emt.se



ENTREPRENAD


Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

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

Trygghet & Kvalitet

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.



DATA


Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Träkvista Torg

FÖNSTER


4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

Auktoriserad
serviceverkstad för

CGS
Trädfällning

L O K A L E R

Grundat 1921

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L E D I G A

PLÅTSLAGERI


Allt inom bilvård

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

560 47 111

| service för dig! 3+

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

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'(B6?'%&&

36
AE Einarsson Byggnads AB

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

UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
UKompetens för
asbestsanering
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

RB

RANSC

EN

R

IK

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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!

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

VÅRnyheter

Ring för tidsbokning kl 9-20!

Välkomna! Kattis

4 MAJ | Brandförsvaret får ett larm om
en mindre markbrand i Träkvista.
 ? Färentuna blir en person rapportehWZ\h\ehjahd_d]$
 7dcbWd _daecc[h j_bb feb_i[d ec
Wjj Z[j lWh_j _dXhejj _ [d ieccWhijk]W
på FågelönkjWd\h:hejjd_d]^ebc$:_l[hi[]eZi^WhXb_l_jijkb[j$
;d^kdZifh_d][hXehjfAdelsö, men
återkommer ett par timmar senare till
i_d]Wh[$

FORTS FRÅN SIDAN 2


Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62

3 MAJ | Larm om att det kommer rök
från en motorbåt inkommer till brandförsvaret från Tallholmen$ Jheji _Ze]j
iaWdZ[ ^_jjWZ[i _d][d Xj _ X[^el Wl
hjälp.
 ;d jhWÓaaedjhebb kj\hi f Ekerövägen. Tre personer får böter.
 Ekebyhovsskolan, Stenhamraskolan och Sanduddens förskola får besök av polisen.
 7hh_lW bcdWh _d j_e Wdcbd_d]Wh ec
krossade busskurer runt om på Mälaröarna.
 ;d i_d][beboYaW c[Z f[hiediaWZeh
sker vid Lullehovsbron.
FMunsö får en person inbrott i sin bil
eY^Ô[hWcWia_d[hXb_hijkbdW$

 på G

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

Kattis
Klippotek

2 MAJ | Ekerö närpolis har traﬁkkontroll
i bussﬁlen på Ekerövägen i höjd med
Kanton. Tre bilförare får böter.
 IaWZ[]h[bi[ ia[h f [d fWha[hWZ X_b
vid Ekerö båtklubb.
FSundby förskolaia[hiaWZ[]h[bi[
][dec_dXhejj_[d\hhZiXo]]dWZ$
 ;a[h dhfeb_i X[ia[h XWhd[d _ Träkvista skola.

Salong
hud, kropp
& massage
Ansikts- och kroppsbehandlingar

Tel 070-200 31 97
www.salonghudkroppmassage.se

Välkomna! Stina och Hans

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

Vårmusik
Ad Mundi under ledning av
Carina Einarson, präst: Svän
Fogelqvist. 29 maj kl 18-19,
Adelsö kyrka.
Ekebyhovs slott
29 maj kl 14: Musikunderhållning. Kaféansvariga:
Mälaröarnas musiksällskap.

 ? Ekerö centrum Xb_h [d hWjj\obb[h_ij
ec^dZ[hjW][d$
5 MAJ | En traﬁkkontroll utförs vid Närlunda skola. Två bilförare blir rapportehWZ[\h\ehjahd_d]$
 ;d f[hied Xb_h hWffehj[hWZ \h ]hel
ebelb_] ahd_d] f ;a[hl][d l_Z
Lindö tunnel.
L_ZHilleshögs kyrka påträffas en bil
iecj_Z_]Wh[Wdcbjiijkb[d$
? Ekerö centrum blir en person rapfehj[hWZ\h]helebelb_]ahd_d]$
;dic_jd_d]\hdfWha[h_d]iiaWZWia[h
i Ekerö centrum.
6 MAJ | FEkuddsvägen blir en parkehWZX_bWlc[Zi_dWh[]_ij[h_d]iiaobjWh$
;dcejehafWj_bb[dkjecXehZicejeh
blir stulen från en båt vid Jungfrusunds
marina.
;dYoa[bXb_hijkb[d_ Ekerö centrum.
7 MAJ | L_ZJungfrusunds marina sker
[jj _dXhejj eY^ [jj WdjWb cWia_d[h eY^
l[hajo]Xb_hijkbdW$
 F Ekuddsvägen blir en parkerad bil
Wlc[Z]h_bb[deY^XWYaif[][bafehdW$
8 MAJ | ;di_d][beboYaWia[hfEkerövägen. Föraren blir rapporterad för
vårdslöshet i traﬁk.
 F Xkii[d c[bbWd 8heccWfbWd eY^
Troxhammar blir en person bestulen
på sin väska.
?Färentuna anträffas en stulen bil.
9 MAJ | ;d c_iijdaj eboYaW c[Z [d
vattenskoter inträffar vid Lundhagens
badplats$ L_Z dhcWh[ kdZ[hiad_d]
l_iWh i_] iaej[h\hWh[d ^W \ehjiWjj i_d
ahd_d]kjWdfheXb[c$
 ;d ^ij]Wh[ f Lovön får hjälp av
brandförsvaret med att få upp en häst
som ramlat.

10 MAJ | En bil blir stulen i Färentuna.
 HZZd_d]ij`dij[d ibYa[h [d cWhabrand på Drottningholm.
;dXhWdZ_[jjjhZfEkeröibYaiWl
brandförsvaret.
FMunsö sker ett bilinbrott. En radio
eY^[dl[hajo]iliaWXb_hijkbdW$
L_Z[d^Wij_]^[jiaedjhebbfJungfrusundsvägen blir tre bilförare rapporterade.
11 MAJ | HZZd_d]ij`dij[d iWd[hWh _
Lindö tunnel [\j[h[djhWÓaeboYaW$
Jlf[hied[h\hXj[hl_Z[daedjhebb
WlXkiiÓb[df;a[hl][dl_ZKanton.
 ;d b]eboYaW ia[h f ;a[hl][d dehh
om Lindö tunnel.
;jjbZh[fWhXb_hX_jdWWljlbiW^kddar i Stenhamra. Båda får föras till sjuk^ki\hecfbijh_d]$
?Älvnäsec^dZ[hjWi[dhWjj\obb[h_ij$
<[cf[hied[h\hXj[hl_Z[d^Wij_]hetskontroll i Närlunda.
12 MAJ | Larm om att en mindre båt driver i kanalen under Tappströmsbron
inkommer till brandförsvaret.
 I`k ^Wij_]^[jil[hjhZ[bi[h ia[h f
8`hakZZil][d$
13 MAJ | Feb_i[d kj\h ^Wij_]^[jiaedtroll vid Träkvista skolaeY^\[cXj[h
blir utfärdade.
14 MAJ | Brandförsvaret sanerar efter en
jhWÓaeboYaW_Skå.

Guide Linda Wåhlander. 29
maj kl 18.30-19.30, samling vid parkeringsplatsen,
Helgö.

lena Hansson. 2 juni kl 8-9.
Skansberget, Adelsö: Svän
Fogelqvist, 2 juni kl 9-10.
Medtag kaffekorg.

Sting, A C Jobim, H Alfven.
Dirigent: Erik Uddunge. 3
juni kl 17.30-18.30, Ekerö
kyrka.

Dressyrtävling
För ponny och häst. Tävlande ekipage från öarna
och runt Stockholm. 29 maj
kl 8-17, Kungsberga ridskola,
Färentuna.

Vandringsdag
Adelsö vandringsled öppnas
på Kristi himmelfärds dag.
Längs leden bjuder öns
föreningar på tilltugg och
information. 2 juni kl 10-14.
Arr: Adelsö Föreningsråd.

Biodlarföreningen
Mälaröarnas biodlarförening
träffas i föreningsbigården
vid Ekebyhovs slott för den
årliga skötseln av bigården
och diskuterar uppkomna
frågor och problem. Bislöja
och fikakorg medtages.
5 juni kl 15, Ekebyhov.

Gökottor
Malmen, Drottningholm: Elin
Rundh Dapo och Visgruppen
Kristall. 2 juni kl 8-9.
Kullen vid Ekerö kyrka:
Staffan Eklund, ”Klara
röster” under ledning av He-

Guidetur på Helgö
Kvällstur i fornlämningsområdet på Helgö med tema
”Helgös forntida kvinnor”.

 ;d jhWÓaaedjhebb kj\hi _ Nyckelby.
Tre personer blir rapporterade för fortahd_d]$
L_ZSandudden blir en hjullastare utiWjj\hiaWZ[]h[bi[$
 ;d hWjj\obb[h_ij Xb_h ec^dZ[hjW][d _
Träkvista.
;dijkb[dX_bXb_hj[h\kdd[d_Skå.

Körkonsert
Madrigalchor Weimar
sjunger romantisk musik
av bl.a. Liszt. Dirigent: Annett Fischer. Stockholms
Motettkör sjunger musik av

Evenemangstips:
red@
malaroarnasnyheter.se

PC Akuten

TESTLEKTION

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 endast 500:(ordinarie pris 860 kronor)

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



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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UOmbyggnad
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UTillbyggnad

Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

SMS:A 30137 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 180 kvm + 33 kvm

 Lummig barnvänlig hörntomt  Helkaklat badrum  Braskamin  Garage  2 uteplatser samt balkong

Perfekt
läge inför
försäljningen.
Läs om Läge+ på
sve nskfast.se

SMS:A 32235 TILL 71122

SMS:A 23554 TILL 71122

PRIS 3 350 000 kr/bud. TOMT 959 kvm. Fållvägen 26.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 160 kvm

 Stor härlig tomt  Nära bad och natur  Charmigt knuttimrat härbre

 Acceptpris  Lantlig idyll  Altan om 60 kvm i sydväst  Garage

PRIS 975 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 3 752 m² (friköpt). Solvändan 24.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

SMS:A 36225 TILL 71122

ADELSÖ ALVIKEN 2 rok, 25 kvm + gästhus, bod mm

ADELSÖ SÄTTRA byggklar villatomt

 Gränsande mot naturreservat  V/A i tomtgräns  Idyllisk gårdsmiljö
PRIS 995 000 kr/bud. TOMT 1 813 kvm Tomtarea 1 813 m² (friköpt).. Sättra Gård.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
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SMS:A 38689 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

Bäst
förberedd gör
bäst affär.

EKERÖ VÄSBY 160 kvm + 28 kvm

 Välskött 1-planshus  Ljust nyrenoverat kök  Helkaklat duschrum  Lungt barnväligt område

Läs om Läge+ på
sve nskfast.se

SMS:A 37291 TILL 71122

SMS:A 32960 TILL 71122

PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 998 kvm (friköpt). Klövervägen 3.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

 Sjönära & sjöutsikt  Uppförd 1999  Högt i tak  Bra solläge

 Solig altan i väster mot grönområde  Ljus fräsch färgsättning

PRIS 5 850 000 kr/bud. TOMT 990 kvm (friköpt). Solrosvägen 10.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 1 395 000 kr/bud. AVGIFT 5 787 kr/månad Tomtbacksvägen 15.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

SMS:A 37159 TILL 71122

EKERÖ BRUNNA 4 rok, 107 kvm

SMS:A 30577 TILL 71122

EKERÖ SKÄRVIK 5 rok, 159 kvm

FÄRINGSÖ TUREHOLM 2 rok, 79 kvm

FÄRINGSÖ DEGERBY 3 rok, 46 kvm

 Fridfullt läge  Inredd källare  Garage om ca 63 kvm  Lummig tomt

 Sydvästvänd tomt  Rofyllt läge  2 gästhus  Stor altan under tak

PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 2 515 kvm (friköpt). Tureholmsbacken 15.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

PRIS 1 475 000 kr/bud. TOMT 2 850 kvm (friköpt). Stugvägen 9.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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

SMS:A 38779 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ TRÄKVISTA 5 rok, ca 98 + 98 kvm

 Lugnt barnvänligt angränsande mot allmänning  Sjöutsikt och härligt söderläge  Dubbelgarage

Vill du veta
vad din bostad
är värd?
Prata med oss eller starta din
försäljning på sve nskfast.se

SMS:A 33899 TILL 71122

SMS:A 38311 TILL 71122

PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 930 kvm . Grenvägen 25.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

 Delbar fastighet  Detaljplanen medger 240 kvm i byggrätt

 Högt fint läge  Gästhus om ca 22 kvm  Nära bad och natur

PRIS 1 300 000 kr/bud. TOMT 2 622 kvm . Norrängsliden 5. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

PRIS 1 425 000 kr/bud. TOMT 1 976 kvm (friköpt). Skogsbrynsbacken 4.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 39999 TILL 71122

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN 2 rok, 49 kvm

SMS:A 40635 TILL 71122

ADELSÖ STENBY 5 rok, ca 58 kvm

EKERÖ HELGÖ 3 rok, ca 60 kvm

FÄRINGSÖ MÖRBY 2 st villatomter - 1 695 000 kr/st

 Ombyggt fritidshus till permanenthus i toppskick invändigt

 Plana tomter med soligt läge  Nära till strand och bad

PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 2 635 kvm . Godevägen 8. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

TOMT Tomtarea 2 027 m² och 2 008 m². Detaljplanerat område med kommunalt VA. Midvintervägen 2 + 4.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

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

Här syns din
bostad bäst.
Vi har ca 75o ooo
besökare i veckan på
W W W.SVENSKFAST.SE

SMS:A 37318 TILL 71122

SMS:A 38944 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

sve nskfast.se

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok, 104,9 kvm

 Arkitektritat  Högt soligt läge  Bo med naturen som granne

 Högt fritt söderläge  Stor balkong  Öppen planlösning  Nära buss

PRIS 5 750 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 880 m² (friköpt). Ledungsvägen 11.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

PRIS 425 000 kr/bud. AVGIFT 6 513 kr/månad Söderbacksvägen 33.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 36007 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

EKERÖ SKÄRVIK 6 rok, 170 kvm

EKERÖ ÄLVNÄS 6 rok, ca 149 kvm

 Högt soligt läge med underbar sjöutsikt  Båtplats vid gemensam brygga  Sol från morgon till sen kväll  Låga driftskostnader
PRIS 4 600 000 kr/bud. TOMT 814 kvm . Koltrastvägen 10 B.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

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

