
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

TROXHAMMARS BUTIKSBY

Tema

trädgård
KRUKA DIXIE 149 kr

Skå Edeby flygfält har gott om intressanta flygplan. Dessa och många andra veteranfordon visas på den årliga 
Veterandagen. På bilden veterandagsgeneral Niclas Bååth i sin Tiger moth.  | 22                Foto: Ewa Linnros

Bygge av 
boende
ifråga ätts
Kommunen sålde mark vid Ekebyhovsparken till 
byggbolaget SBC Bo. Förutsättningarna var att 
trygghetsboende för äldre skulle byggas. Nu ser 
planerna mer ut som vanliga bostadsrätter. | 4

ILSKA KRING NY PARKERING
Trettio nya parkeringsplatser på Tappströmssko-
lans skolgård väcker protester från både elever och 
föräldrar. | 8

”För att göra det bästa av situationen måste 
därför kollektivtrafikåkandet på alla sätt 
uppmuntras. Dels måste pendelbåtstrafiken 
komma igång nu. Helst bör flera hundra 
bilister som idag åker bil till Brommaplan 
välja pendelbåten. För att de ska göra detta 
krävs det en centrumnära infartsparkering i 
anslutning till den kommande pendelbåten. 
Gör den parkeringen redan nu då centrum-
parkeringen vid kommunhuset i dagsläget 
är full.” | 26 tyck

GODKÄND MILJÖUTREDNING
Trafikverket har fått miljökonsekvensutredningen för 
Förbifart Stockholm godkänd, men kritiken är stark 
angående de hälsorisker som tunnelbygget väntas 
medföra. | 14

DELFINFENA DRIVER MOTOR
Ekeröbon Thomas Jemt jobbar på en uppfinning med 
en ny typ av båtmotor. Delfinerna på Kolmården är 
hans inspirationskälla. | 6 

VIKINGADAG PÅ SLOTTET
I kommunens dagliga verksamheter pågår febrila 
förberedelser inför den stora Vikingadagen som äger 
rum den 19 juni på Ekebyhovs slott.  | 20

 nyheterMÄLARÖARNAS

’’

6 JUNI 2011  |  NR 10 ÅRGÅNG 62 | MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB

HÖGTIDSSTUND FÖR  FLYG- OCH MOTORENTUSIASTER

Lyssna på vår radioreklam på erb.se

Bilda AB – tre månaders 
bokföring på köpet! 



UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Konstmakarnas sommarut-
ställning – ”en annorlunda 
vikingautställning”. Vernissa-
ge 12 juni kl 12-16, galleriet, 
Ekebyhovs slott. Arr: Ekerö 
dagligverksamhet, handi-
kappsomsorgen.

Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det 
var en gång... en vikingatid”. 
För hela familjen. Galleri 
utkiken, kulturhuset, Ekerö 
C. Arr: Ekerö kultur i sam-
arbete med Riksantikvarie-
ämbetet.

Skytteholm 
Gertrud Appelqvist ställer 
ut en handfull målningar 
i blandteknik: akryl, krita, 
tusch på Skytteholms golf-
klubb. Öppet dagligen kl 
6-22.

Utställning
Ulla Ljungberg ställer ut 
akrylmålningar. Utställning-
en pågår fram till midsom-
mar. Öppet må-to kl 8-17, 
väntrummet på Profydent, 
Ekebyhovsvägen 1 (vid 
brandstationen).

EVENEMANG

Nationaldagsfirande
Nationaldagen firas tradi-
tionsenligt med konserter i 
Drottningholms slottskyrka, 
parad genom parken och 

festkonsert på utomhussce-
nen vid Kina slott. I år firar 
Drottningholm 20 år som 
världsarv och Ekerö kom-
mun uppvaktar jubilaren 
med en stor bukett musika-
liska blommor. 6 juni kl 11-15, 
Drottningholmsparken. Vid 
dåligt väder kan delar av 
programmet ställas in.

Svartsjösommar
Upplevelser, inlevelser, ut-
ställningar, konserter, barn-
opera, slottsvisningar och 
mycket mer. Öppet 12-17 
dagligen 18 juni-14 augusti 
samt 6 och 11-12 juni, 20-21 
och 27-28 augusti. Svartsjö 
slott. Arr: Stina Odlinder 
Haubo / föreningen ”Helt 
barockt”.

Storloppis
Kom och sälj loppisprylar 
eller produkter från egen 
tillverkning (dock ej kaffe-
bröd). Boka plats för bord i 
parken (eget bord tas med). 
Besök från vikingastaden 
Birka. Aktiviteter för stora 
och små. Hantverk, berät-
telser, spel och lekar. Kollek-
tion från Birka, museibutik. 
Kl 14: Jazz på Mälaröarna. 
Kaféet öppet kl 12-16. 12 
juni, Ekebyhovs slott. 
Arr: Konferensverksamhe-
ten, Ekebyhovs slott.

Guidetur på Helgö
Familjevisning i fornläm-
ningsområdet – en visning 
för alla åldrar men speciellt 
för det yngre med mer sa-

gor. Guide: Linda Wåhlander. 
12 juni kl 13-14, samling vid 
parkeringsplatsen på Helgö. 

Mälaröarnas nattsångare
Micke Nederman guidar till 
Mälaröarnas nattsångarlo-
kaler, bland annat områden 
vid Eldgarnsö, Svartsjöviken, 
Lovön och Menhammar. 17 
juni, samling vid kommun-
husets parkering kl 21. Arr: 
Mälaröarnas ornitologiska 
förening.

Stora Vikingadagen
Invigning med Peter Carpe-
lan kl 12.30.  Vikingamusik 
med Medvind Alsnu skepps-
lag, Ekerö dagligverksamhet 
dukar upp med marknad, 
lekar och kreativa verkstä-
der.  Kurt Dahl och Marie 
Timmerman stämmer upp 
till glad musik och allsång. 
Ekerö dagcenters musik-
grupp, Vikingautställning i 
galleriet med Konstmakar-
na. Vikingakrig med Alsnu 
skeppslag.  Ekebyhovs slotts 
café håller öppet 12-16. 19 
juni, Ekebyhovs slott. Arr: 
Ekerö dagligverksamhet, 
handikappsomsorgen.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)

             FORTS PÅ SIDAN 

2  på G | 

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.

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

har öppet
0,
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

   

Hos oss får alla råd att se! 

Sommar + Linser 
= sant Hos oss 

hittar du alla 
linsmärken. 

Priser som på 
nätet!?Varmt och jobbigt med 

glasögon!

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

andra rabatter.

30 par engångslinser 
+ undersökning

Ord.pris 710:-

Sommarvisning!
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Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

Just 
nu!

Lördagen den 11 juni 
möter du Jocke från Safilo 

med märkena Carrera, Armani 
och Gucci samt Anna-Lena från 

C-design med märkena 
Fysh och You´s.

Kom in och prova med oss 
bland sol- och vanliga glasögon 

mellan kl 10-15.
Under dagen har vi 20 % 

på bågen!

  



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Utgångspris 5 245 000 - 5 395
000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 182 kvm
Tomt 1 062 kvm
Byggt 2011
Adress: Fantans Väg 9-15
Visas mån 6/6 14.00-14.45
Sms:a: FB 1071-2646 till 72456
för beskrivning

På härlig sydsluttning erbjuder
C4 Hus 12 st ljusa moderna
villor på tomter med äganderätt.
Tomterna ligger i den fantas-
tiska sydsluttningen ner mot
Mälaren och den nyanlagda
badviken. Carport ingår.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2646.

BEkerö Västra Sandudden

Fast pris 4 600 000 - 4 750 000:-
5 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 153 kvm
Tomt 1 005 kvm Sluttningstomt

Byggt 2011
Adress: Sanduddsvägen 44-64
Visas sön 12/6 11.30-13.00
Sms:a: FB 1071-2806 till 72456 för beskrivning

Välkomna till SÄLJSTARTEN av nästa etapp LB-hus! Här kommer 11 st södervända sluttningstomter
bebyggas med 2-planshus med äganderätt. Här bor man nära naturen, Mälaren och även
kommunikationer och service. Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-2806.

BEkerö Västra Sandudden SÄLJSTART!

Utgångspris 3 295 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 151 kvm, biyta 15 kvm
Tomt 740 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1963
Adress: Brunnavägen 23
Visas mån 6/6 13.00-14.00
och tis 7/6 18.00-18.45

Barnvänlig enplansvilla som
flödar av 60-tals charm. Stora
sällskapsytor och trädäck i
sydväst vid utomhuspoolen.
Lummig trädgård med altan i
solsken. Nytt kök, badrum och
fyra stora sovrum. Kvarteret är
oslagbart, nära skolor och
bussar. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2456.

BEkerö Träkvista

Utgångspris 3 000 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 115 kvm
Tomt 260 kvm
Byggt 2000
Adress: Siltgränd 18
Visning 12/6. Ring för tid!
Sms:a: FB 1071-2776 till 72456
för beskrivning

Ett lugnt och soligt läge med
sjöglimt över hustaken! Till-
byggt parhus med två uteplat-
ser och liten trädgård, samt
carport.Öppen planlösning
mellan kök och vardagsrum och
braskamin. Tre sovrum på övre
plan samt ett på entréplan med
egen utgång till trädgården.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2776.

BEkerö Sandudden

Utgångspris 4 250 000:-
9 rok, varav 6 sovrum
Boyta 150 kvm, biyta 95 kvm
Tomt 1 732 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1956/2007
Adress: Klockarvägen 11
Ring för visning!

Vacker villa som byggdes om
2007. Trivsam planlösning med
gott om sovrum för den stora
familjen. Lummigt läge. Under-
bar terrass om ca 40 kvm.
Mysigt uterum som kan använ-
das året om. Bergvärme vilket
ger låga driftskostnader. Ett hus
som måste bara måste ses och
upplevas på plats!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2801.

BEkerö Sundby

Utgångspris 3 350 000:-
5 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 140 kvm, biyta 30 kvm
Tomt 546 kvm
Byggt 1967
Adress: Harvägen 16
Visas mån 6/6 14.00-15.00
och ons 8/6 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2761 till 72456
för beskrivning

Bra läge mitt i Närlunda med
härlig altan i söderläge delvis
under tak. Lättskött och mycket
fin tomt. Nyrenoverat helkaklat
badrum på entréplan med
golvvärme. Totalt fyra sovrum
och öppen planlösning mellan
kök och vardagsrum. Stor
bastu. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2761.

BEkerö Närlunda

Utgångspris 1 200 000:-
Boyta 64,8 kvm
Avgift 2.760:-/mån inkl vatten
Adress: Björkuddsvägen 60 B
Visas sön 12/6 12.30-13.30
och mån 13/6 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2839 till 72456
för beskrivning

Välplanerat bostadsrättsparhus
i ett plan, lugnt o idylliskt be-
läget nära Ekerö C. Öppen trev-
lig planlösning mellan vardags-
rum o matplats. Insynsskyddad
uteplats med skön morgon- o
förmiddagssol. Stort varmbonat
förråd invid entrén o garage i
länga. Hela lägenheten är i
originalskick o har ett renove-
ringsbehov. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2839.

B 2:a Ekerö Björkudden
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EKEBYHOV | Kommunen 
sålde mark vid Eke-
byhovsparken 2003 till 
byggbolaget SBC Bo. Då 
marken såldes villkorades 
att SBC förpliktigade sig 
att bygga trygghetsbo-
ende för äldre personer. De 
bostäder som nu är plane-
rade är vanliga bostadsrät-
ter.

I förra numret av Mälaröarnas 
nyheter skrev opositionsbor-
garrådet Lars Holmström (S) 
i en insändare om den mark 
som sålts till SBC på villkor 
att ett trygghetsboende för 
äldre skulle byggas enligt ett 
koncept som SBC utarbetat. 
Han skriver bland annat: Nu 
dyker bostäderna upp till för-
säljning av SBC utan ett enda 
spår av trygghetsboende för 
kommunens äldre invånare. 
De nu planerade lägenheter-
na är rena bostadsrätter. 

Han skriver vidare att op-
positionen önskar svar på när 
och hur ett beslut tagits om 
att ändra avtalet och markan-
visningen angående det tidi-
gare konceptet. 
Ekerö kommun har sedan 

2003 ett markanvisnings- 
och exploateringsavtal med 
SBC Mark AB. 

Kommunen konstaterar 
att frågan om konceptet med 
så kallat Trygghetsboende 
fortfarande gäller. 

– Vi har kallat ledningen 
för SBC Bo till möte i början 
på juni. Därutöver är jag för-
vånad över Socialdemokra-
ternas utspel i frågan efter-
som de mycket väl känner till 
att kommunens avtal sedan 
tidigare gäller, säger Peter 
Carpelan (M), kommunsty-
relsens ordförande.

 
Utöver avvikelsen från av-
talet vad gäller de angivna 
förutsättningarna om bygg-
nation av trygghetsboende, 
avviker även projektet till 
viss del från detaljplanen för 
området. Detta gäller bland 
annat våningsantal, dock inte 
i höjd. Byggnaderna håller sig 
under 37 meter, men är tänk-
ta att utföras med två suter-
rängvåningar. Planen medger 
däremot endast en sådan. 

– De har kommit till bygg-
nadsnämnden och önskat 
att de vill bygga på ett något 

annorlunda sätt än vad ur-
sprungsplanen var och även 
vad som är tillåtet i detaljpla-
nen. Det här ärendet har varit 
ganska besvärligt under re-
sans gång och att nu fundera 
på att frångå det man har sagt 
från start, det känner inte vi 
som aktuellt, säger Lennart 
Nilsson, ordförande i bygg-
nadsnämnden och tillägger:

– Det finns en plan som sä-
ger vad som ska byggas och 
det är det som gäller. Vi har 
inte för avsikt att göra några 
avsteg från den. Är det så att 
de absolut vill få en prövning 
till stånd i den delen, så visst 
kan man låta det ske. Men då 
har vi en process på kanske 
sju, åtta år en gång till. Det 
känns inte så klokt, avslutar
Lennart Nilsson.

SBC Bo:s projektledare  för 
bygget Mats Österblom vill 
inte gå in på detaljerna i ären-
det i nuläget.

– På ett möte med politi-
kerna kom vi överens om att 
jag skulle skriva en redovis-
ning. Denna skrivelse är en 
jämförelse mellan det som 
presenterades för kommu-

nen av SBC Mark 2003 i sam-
band med förhandling om en 
markanvisning och det pro-
jekt som SBC Bo nu har tagit 
fram, säger Mats Österblom.

Redovisningen är ännu 
inte färdigställd men kom-
mer att presenteras för kom-
munen inom kort.

Mälaröarnas pensionärsor-
ganisationer har även ställt 
sig frågande, inte bara spe-
cifikt för planerna för trygg-
hetsboendet vid Ekebyhov 
utan också för hela kommu-
nen.  De har ställt frågan till 
kommunstyrelsen om vilka 
planer som finns från idag 
fram till 2018 på att bygga 
olika former av äldreboende i 
form av just trygghetsboende 
för äldre.

Kommunstyrelsen har ny-
ligen fått en skrivelse med 
frågor från studiecirkeln 
”Trygghetsboende” rörande 
seniorlägenheter och om pla-
nerna för hela kommunen. 
Denna skrivelse har man 
ännu inte hunnit besvara.

Studiecirkeln leddes av 
Tomas Gravely. Övriga del-
tagare var  Göran Tode, ord-

förande i SPF Ekerö, Sveneric 
Larsson, ordförande i PRO 
Ekerö och Gunnar Hjert, 
ordförande i PRO Färentuna. 
De har begärt svar senast den 
30 juni.

De önskar även svar på om 
den pensionärsbostadskö på 
cirka 300 personer som finns, 
ska integreras med Ekerö bo-
städers vanliga kö.

På kommunstyrelsens ar-
betsutskotts möte den 24 
maj lämnades förslag på hur 
Ekerö kommuns pensionär-
skö ska integreras i  Ekerö bo-
städers ordinarie kösystem. 

Nedan följer utdrag från 
förslaget:

”Befintliga intresseanmäl-
ningar i pensionärskön får 
behålla sin gamla kötid, gäller 
både aktiva och passiva an-
mälningar. Befintliga pensio-
närskön hamnar i prio 2, dvs. 
folkbokförd i Ekerö kommun 
i Ekerö bostäders bostadskö.

Nya intresseanmälningar 
(efter beslut är taget) från
kommunens pensionärer 
hamnar alltid i prio 2 (folk-
bokförda i Ekerö kommun) 
såvida man inte redan bor 

hos Ekerö Bostäder – då man 
tillhör prio 1 oavsett om man 
är pensionär eller inte. 

Befintliga hyresgäster hos 
Ekerö Bostäder och som även 
står i pensionärskön hamnar 
automatiskt i prio 1 med den 
sammanhängande boendeti-
den som sin kötid. 

Hertigarnas stall och Vall-
viksvägen kommer även tills 
vidare att i första hand hyras 
ut till pensionärer, men inga 
rena pensionärsfastigheter 
kommer att behållas om det 
medför hyresförluster, vilket 
innebär att erbjudande kom-
mer att gå vidare till andra 
priogrupper vid behov. 

Istället för cirka 95 pensio-
närslägenheter får före detta 
pensionärskön nu cirka 830 
objekt att välja på, det vill 
säga hela Ekerö Bostäders be-
stånd.”

Ärendet tas upp i kom-
munstyrelsen 7 juni för att 
sedan beslutas om i kom-
munstyrelsen den 21 juni.

                           
            
                            EWA LINNROS

Oklart kring trygghetsboende
SBC frångår avtal och planerar vanliga bostadsrätter

Färingsö försam
ling juni 2

0
1

1

Välkommen till våra kyrkvisningar! 

Sånga kyrka visning kl 13.00
Måndagar 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8 och 8/8
Buss: 317 hållplats Sånga kyrka

Färentuna kyrka visning kl 13.00
Tisdagar 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8 och 9/8
Buss: 317, 318, 388 hållplats Färentuna kyrka

Hilleshögs kyrka visning kl 13.00
Onsdagar 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8 och 10/8
Buss: 318, hållplats Hilleshögs kyrka

Skå kyrka visning kl 13.00
Torsdagar 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8 och 11/8
Buss: 315, 338 hållplats Skå kyrka
          317, 336, 176 hållplats Svanhagen gångväg 5 minuter

Gudstjänster
SÖNDAG 12 JUNI
Skå kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Pingstdagen
Lars Brattgård
 
SÖNDAG 19 JUNI
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Heliga trefaldighets dag
Ellen Jakobsson
 
LÖRDAG 25 JUNI
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Midsommardagen
Kiki Svee
 
SÖNDAG 26 JUNI
Färentuna kyrka 
kl 11.00 och kl 15.00
Konfirmationsgudstjänst
Johannes döparens dag
Kiki Svee

Besök gärna vår hemsida 
för mer information!
www.svenskakyrkan.se/faringso

Besöksadress: Herman Palms plan 4D. Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra
Öppettider juni-augusti: Må-fre 10-12 Tel: 08-564 209 20  Fax: 08-564 209 30

tack!
Den 28 maj genomfördes den årliga Loppmarknaden i Färentuna,  
som arrangerades av Arbetsgruppen i Färentuna.
Loppmarknaden inbringade drygt 24 000 kronor.  

Alla pengar går till välgörande ändamål. 
Ett stort och varmt tack till alla som bidragit och ställt upp med tid, kraft och glädje!

    

Musik i sommarkväll
 
TISDAG 14 JUNI
Färentuna kyrka kl 19.00
Körkonsert med Färingsö Kyrkokör 
som framför musik av W A Mozart, 
Lindberg, M Dominique m.fl. 
Sångsolist Jessica Forsell, 
Jonas Lundahl dirigent och piano
 
TISDAG 28 JUNI 
Skå kyrka kl 19.00
Sång- och pianokonsert. 
“Det är vackrast när det skymmer” 
Sånger och pianomusik med Matilda 
Wahlund sopran och Jonas Lundahl 
kyrkomusiker. Musik av 
W Stenhammar, G De Frumerie, 
H Alfvén m fl.

176

Vår kyrkovaktmästare Anna Littmarck visar och berättar!
Mellan kl 12-15 finns  kaffe och hembakat!



Varje gång du självscannar får du 

möjlighet att köpa en vara 

till ett riktigt bra pris! 

Ett köp per kund och köptillfälle.

Priserna gäller vecka 23 t o m söndag 12/6 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

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

IC
A

 Butiksreklam

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

 Halloumi 
 Zeta.   150 g.     

 Jfr pris 100:00/kg.  

 Veckans 
självscanningsvara 

  

 15k    /st 

 Jordgubbar 
 Spanien/Belgien.   Ca 500 g.     

 Jfr pris 30:00kr/kg.  

  

 49  90  /st 

Catering

  

 199k    /kg 

 Hängmörad Biff 
 Svenskt butikskött.        

  

 9  90  /kg 

 Färskpotatis 
 Sverige.       

  

Se våra härliga bufféer, goda 

smörgåstårtor och vackra 

uppläggningar på vår hemsida 

www.ica.se/tappstrom
Ett måste för en 
lyckad barbecue! 

 2 för 

 40k     

 2 för 

 30k     

 Surdegsbaguette 
 Bonjour.   400 g.     

 Jfr pris 50:00/kg.  

 Barbecuesås 
 O’Learys.   510 g. 

    Jfr pris 97:84/kg.  

Kom och provsmaka 
på lördag! 

 Vi grillar ute på torget Lördag 11–15 
på Ekerö Centrums sommarfest. 
Hoppborg och fi skdamm för alla 
barn.        Varmt välkomna!  

Sommar

FEST
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BRYGGA | Ett besök på 
Kolmårdens delfinarium 
satte fart på ekeröbons 
Thomas Jemts uppfinnings-
rikedom. Nu, fyra år senare 
kan han med hjälp av stat-
ligt forskarbidrag vidareut-
veckla sin uppfinning – en 
båtmotor som drivs av en 
konstgjord delfinfena.

Delfiner tar sig fram med 
hög hastighet och helt ljud-
löst. Hemligheten med deras 
framfart sitter i stjärtfenan.

Denna naturens geniala 
”motor” väckte innovatö-
ren Thomas Jemts intresse 
då han för några år sedan 
satt med sina söner på Kol-
mården och såg en delfin dra 
förbi i rasande fart. 

Han tog reda på fakta och 
fann att en flasknosdelfin 
som väger över 200 kilo kan 
ta sig fram i 30 knop och ut-
vecklar under en hästkraft.
– Det är en fysikalisk omöj-
lighet. Tar du en likadan båt 
behövs det flera 100 häst-
krafter. Jag blev helt besatt av 
detta. Jag åkte hem och hyf-
sade till en prototyp i vanligt 
gummi och stoppade ner i 
vattnet. Jag höll på att ramla 
ur båten. Då kände jag att det 
här måste jag göra något med, 
berättar Thomas Jemt.

Sedan två och ett halvt år 
håller han hus på Bryggarvä-
gen i den stora betongbygg-
naden som ligger mitt emot 
skidbacken. Under den tiden 
är det flera som knackat på 
dörren av nyfikenhet för att 
få veta vad som försiggår i 
byggnaden. Här utvecklar 
Thomas Jemt uppfinningar 
till produkter. Han har en rad 
framgångrika sådana bakom 
sig, som exempelvis världens 
största mobila tvättrobot 
för flygplan och en maskin 
för av-isning av tåg. Han har 
arbetat fram dem själv och 
också bekostat dem med 
egna medel. När projektet 
med delfinfensmotorn växte 
fram insåg han att detta skul-
le kunna bli stort och bildade 
därför ett speciellt bolag för 
detta. Som ordinarie ledamot 
och styrelseordförande har 
han fått med sig före detta 
högskole- och forskningsmi-
nistern Lars Leijonborg.

– Vi sökte Vinovabidraget 
”forska och väx” och fick en 
miljon kronor i bidrag. Det 
är en stor hjälp i den fas av 
testning vi befinner oss i nu, 
berättar Thomas Jemt. 

Han har hela tolv patent vil-
ket är ganska ovanligt för en 
enskild person i Sverige. När 
han sökte patent för delfin-
motorn trodde han att det 
skulle väcka viss skepsis hos 
patentverken.

 – Men det kom faktiskt 
några patentingenjörer som 
kastade av sig kostymerna 
och dök ner i bassängen. De 
var tvungna att se hur det 
fungerade, berättar Thomas 
Jemt.

Under snart fyra års tid har 
han arbetat med sin forsk-

ning och närmar sig nu ett 
slutresultat.

– Jag brukar titta mycket 
på naturen, det har jag alltid 
gjort. Moder natur har ut-
vecklat under flera miljoner 
år, den evolutionen skojar 
man inte bort hur som helst. 
Den är däremot inte lätt att 
efterapa, det är ju som sagt 
utvecklat under flera miljo-
ner år och det gör man inte 
i en handvändning. Min ut-
maning är att göra den här 
fenrörelsen mekanisk. Lyck-
as jag att göra precis vad en 
delfin gör med sin bakdel, då 
har jag lyckats, säger Thomas 
Jemt. 

I början trodde han att det 
bara handlade om fenan men 
det är även ländryggen som 
böjer sig på ett speciellt sätt. 
Han har därför vidareutveck-
lat produkten med parallella 
länkar och fjädrar för att få 
fram ryggrörelsen. Med den 
ökar effekten enormt. 

Delfinfensmotorn, eller dol-
prop som arbetsnamnet är 
(sammanslagning av dolphin 
och propeller), drivs med el 
och är energisnål. Om bat-
teriet skulle ta slut går den 
att koppla om till manuellt 
läge och man kan då veva sig 
fram. Precis som delfinens 
framfart är även denna motor 
ljudlös. 

– Det är inte heller någon 
risk för barn att bli skadade 
som när man kommer nära 
en propeller. Här blir man 
bara undanputtad. 

Fenan är gjord i ett mjukt 
material. Det var också en av 
utmaningarna att veta hur 
mjuk fenan skulle vara. 

– Jag fick nypa en delfin i 
fenan och känna. Men när 
en delfin hoppar upp på bas-
sängkanten är den avslapp-
nad och har en helt annan 
hårdhetsgrad än när den är i 
vattnet och rör sig. Man kan 
därför inte mäta exakt hård-
het utan man får prova sig 
fram och gjuta i olika hård-
heter.

Thomas Jemts mål är att 
kunna sälja motorer till min-
dre båtar nästa sommar.
– Min stora förhoppning är 
att även stora fartyg ska kun-
na använda det här med flera 
gigantiska fenor som inte 
låter någonting. Det har ta-
lats en del om noicepolution 
(reds anm: ljudnedsmuts-

ning). Alla motorer gör att 
haven låter så mycket att det 
eventuellt kan vara orsaken 
till att valarna helt plötsligt 
går upp på land. 

Thomas Jemt arbetar för-
modligen ständigt, även när 
han sover. Han kan vakna 
mitt i natten och komma på 
något som han snabbt mai-
lar till sig själv för att få det 
på morgonen. I hans arbete 
försvinner tid och rum. Men 
han stormtrivs med sitt jobb 
och han ser en möjlighet i 
varje problem, en av de vik-
tigaste förutsättningarna för 
en uppfinnare menar han

– Det här projektet är också 
ett av de mest spännande jag 
har arbetat med just för att 
det är så jordnära, avslutar 
Thomas Jemt.

                   
                                 EWA LINNROS

Delfinfena driver motor 

Den 60 centimeter breda fenan drivs upp och ner av en elmotor. Om 
batteriet tar slut går den att koppla om till manuellt läge och man kan 
då veva sig fram. 

Thomas Jemt hämtar ofta inspiration från naturen då han uppfinner. Delfiner på Kolmården satte fart på 
hans kreativitet. Här visar han upp en modell av den båtmotor han arbetar med, utrustad med en artificiell 
delfinfena.                 Foto: Ewa Linnros

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

21.900:-

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

5.500:-

Mälarö Skydds serviceverkstad
– servar och reparerar dina 

trädgårdsmaskiner till fasta priser.

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

 3.190:- 

Rusta för 
sommaren

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:-

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

Stihl FS40

2.190:-



EKERÖ KÖRVECKA  
4-9 juli 2011

KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

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

Nyheter & information från våra församlingar                                                      nr 10 2011

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

Onsdag 8/6
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Ralph Sjöholm

Söndag 12/6
Ekebyhovskyrkan 10.00
EKEBYHOVSMÄSSA 
Jonas Gräslund,  
Sonorakören dir: Mait Thoäng, 
orgel: Helena Hansson

Ekerö kyrka  11.00
HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm 
fiol: Rode Gustavsson 
orgel: Torbjörn Gustavsson

Lovö kyrka 11.00
HÖGMÄSSA, Christer Kivi 
orgel: Leif Asp

Adelsö kyrka  18.00
SÖNDAGSMÄSSA, Christer Kivi 
orgel: Helena Hansson

Onsdag 15/6
Lovö kyrka 18.00
KYRKOGÅRDSVANDRING med 
Thomas  Erlandsson

Lovö kyrka 19.00
VÅRKONSERT

Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Staffan Eklund

Söndag 19/6
Sammanlyst till  
ANSGARSKAPELLET 12.00
VALLFARTSMÄSSA

Ekerö kyrka kl 16.00
SOMMARKONSERT

KYRKRADION 101,4 mHz                
lördagar 12.00-13.00

11/6 Sommaravslutning 

Försommartid – på väg mot SOMMAREN
Det ligger förväntan i luften. 
Skolorna slutar – ett helt sommarlov ligger framför ... 
Semester – vila, rekreation, upplevelser ...

Det är en härlig känsla att känna förväntan. Ett lyckligt pirr i hela 
kroppen. Ibland är kanske tiden när vi väntar på något ännu bättre 
än när vi nått till våra drömmars mål.

Även om vår sommar kommer att innehålla både solsken och regn, 
glädje och bekymmer, så får vi ta vara på allt det vackra – och kanske 

vi ändå får uppleva. 

När jag hör trastens glada sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar,
då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar.

Ack, är det redan här så skönt,
på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva
i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett
och ord ej kan beskriva.

Svensk psalm 200, v 3 och 4
Marianne Abrahamsson, foto: Kyrkobild

FÖRSKOLLÄRARE 100%
Sedan 2003 bedriver Ekerö pastorat en tvåavdelningsförskola vid Eke-
byhovskyrkan i samarbete med Ekerö kommun. 
17 barn och 3 heltidstjänster varav 2 förskollärare på varje avdelning 
Vi har pedagogiska måltider, arbetskläder, friskvårdsbidrag, företagshäl-
sovård, vik för barnfri tid på dagtid, goda möjligheter till fortbildning

Mer info: www.ekeropastorat.nu/forskolan eller 
förskolechef Anna Stelling, 0739-36 14 88 
Sista ansökningsdag 15 juni

Vill du vara med och sjunga Lars-Erik Larsson: Förklädd Gud
Johann Helmich Roman: Den svenska mässan?
Det finns några platser kvar i kören.
Mer info och anmälan: www.ekerokorvecka.se

KÖR-
KONSERTER
Måndag 6/6
Munsö kyrka kl 18.00
MUSIKGUDSTJÄNST/VÅRKONSERT,  
Birkakören, dir: Mait Thoäng, präst: Svän Fogelqvist

Onsdag 15/6
Lovö kyrka 19.00
VÅRKONSERT  bl.a. Schubert:  MÄSSA I G-DUR 
Lovö kyrkas kör,  Malin Rudengren, sopran; 
Markus Josephsson, tenor; Staffan Eriksson, 
baryton, Hammarbykvartetten: Håkan Svedell, 
Tone Snildal, AnnaCarin Löfstedt, Regina Bohlin, 
orgel Bengt Tribukait, dir: Leif Asp

(Lovö kyrka  18.00 Kyrkogårdsvandring)

Söndag 19/6
Ekerö kyrka 16.00
FRÅN KATALONIEN TILL EKERÖ 
Ekerö kyrkokör sjunger repertoar från sin 
Frankrikeresa, solist: Rut Segerberg,  
dir: Kerstin Baldwin



INTRODUKTIONS

paket

Erbjudandet gäller t.o.m. 28 augusti 2011 och vid tecknande av clubmedlemskap.

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

flyttat!
MÄLARÖ TRÄNINGSVERK HAR

DESSUTOM FÅR DU: 

   (Exempel på orter där du får fri träning och kan börja redan nu, 
   är Solna, Södertälje, Täby och Mariefred. Även länder som    
   Australien, USA och Thailand fi nns representerade.)

   Värde mer än 3327:-

NU HAR VI FLYTTAT TILL STORA FRÄSCHA 
LOKALER I JUNGFRUSUND.

BLI CLUBMEDLEM NU!
VI BJUDER PÅ HELA SOMMAREN!

Bryggavägen 133, Jungfrusund
  08-560 255 50 | www.malarotraningsverk.se

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

worldwide

8  nyheter | 

TAPPSTRÖM | Trettio 
nya parkeringsplatser på 
Tappströmsskolans skol-
gård har vållat upprörda 
känslor bland elever och 
föräldrar. ”Ta istället ett 
helhetsgrepp på hela trafik-
situationen i centrum” upp-
manar föräldraföreningen.

Beslutet om att anlägga tret-
tio nya parkeringsplatser på 
skolgården för att lösa en del 
av problemet med för få par-
keringsplatser för kommu-
nens anställda och dem som 
pendlar till Stockholm, kom 
som en överraskning för både 
elever och föräldrar.

– Vi är mycket förundrade 
över hur det har gått till. Be-
slutet om att förändra ett 
område på cirka 600 kvadrat-
meter från skolgård till parke-
ringsplatser måste ha gått i en 
väldig hastighet. Ingen av oss 
har fått en chans att yttra sig 
om vad vi tycker, säger Ma-
rie Johansson, ordförande i 
Tappströmsskolans föräldra-
förening.

Även Lars Johnson, inten-
dent på tekniska kontoret 
och ansvarig för kommunens 
skolgårdar, blev förvånad när 
han insåg omfattningen och 
placeringen av parkerings-
platserna.

– I februari lade tekniska 

kontoret fram ett förslag på 
att utöka den befintliga par-
keringen med tio platser, 
men sedan i mitten av april 
fick jag bara den färdiga pla-
nen presenterad för mig som 
innebar att över trettio plat-
ser skulle anläggas på själva 
skolgården, berättar han.

Dessutom gick bygglovs-
processen på åtta dagar från 
inlämnad ansökan till bevil-
jat bygglov, vilket inte har 
givit tid för reaktioner eller 
synpunkter. 

Johan Elfver, kommunens 
informationschef, berättar att 
den del av skolgården som tas 
i anspråk ingår i en översyn 
för att förbättra parkerings-
situationen runt kommun-
huset och Tappströmsskolan. 

– Anledningen till översy-
nen är att det är ont om par-
keringsplatser och att många 
ytor inte används tillräckligt 
effektivt. Översynen medför 
trettio nya platser vid skolan 
och femton vid kommun-
huset, vilket innebär fler be-
söksplatser och platser för 
anställda i kommunen, säger 
han.

Två av skälen till att lägga 
parkeringsplatserna på skol-
gården är att den räknas som 
ett outnyttjat område och att 
skolan är dimensionerad för 

ett högre antal elever än vad 
som går där idag.

– Det är klart att skolgår-
den är outnyttjad när ingen 
har gjort något för att göra 
den attraktiv, kontrar Marie 
Johansson.

Undantaget är den populära 
konstgräsplan som anlades 
för något år sedan på en del av 
skolgården och nu kommer 
dessutom en volleybollplan 
att anläggas vid sidan av den.

– Den låg redan i pipeline, 

men nu gör vi den skyndsamt 
för att kompensera för den 
försvunna skolgårdsytan. Jag 
hoppas att det ska vara klart 
redan till hösten, säger Lars 
Johnson.

När det gäller trafiksä-
kerheten berättar han att 
det staket som finns utmed 
konstgräsplanen håller på 
att höjas och förlängas för 
att även skydda den bli-
vande volleybollplanen och 
hindra att bollar och jagan-
de barn springer in på par-

keringen. 
– Det är ett kraftigt för-

stärkt plank som inte går att 
forcera, förklarar han.

Föräldraföreningen tycker 
dock att själva idén med par-
keringsplatser på skolgården 
är fel.

– Vi tycker att det är olämp-
ligt att ha flera bilar på ett 
område där så många barn 
vistas. Dels högstadieelever, 
men från och med höstter-
minen även nya fritidsbarn 
i årskurs fyra och fem, säger 

Marie Johansson och hänvi-
sar till den fritidsklubb som  
startas under hösten.

Hon är dessutom tvivlande 
till om utrymmet någonsin 
kommer att kunna bli skol-
gård igen om elevantalet sti-
ger och jämför med så kallade 
skolpaviljonger som sattes 
upp för flera årtionden sedan 
som temporära lösningar och 
fortfarande finns kvar.

– Vi uppmanar kommunen 
att istället ta ett helhetsgrepp 
på hela trafiksituationen i 
centrum, inklusive infarts-
parkeringar, flytt av bussga-
raget och uppstart av färje-
linjer till stan, säger Marie 
Johansson.

Från kommunens sida menar 
man dock att det finns gott om 
utrymme kvar runt skolan om 
skolgården behöver utvecklas. 

– Enligt de uppgifter jag 
har fått så pågår en plane-
ring för olika förbättringar 
av skolgårdsområdena runt 
Tappströmsskolan. I nuläget 
behövs den här parkerings-
ytan. Sedan kan de framtida 
behoven och utvecklingen av 
området resultera i att ytan 
kan komma att användas till 
andra ändamål, säger Johan 
Elfver.

LO BÄCKLINDER

Nya p-platser väcker ilska

De nya parkeringsplatserna som redan börjat anläggas är belägna intill konstgräsplanen på Tappströmsskolans 
gård och kommer även att gränsa till den planerade volleybollplanen.          Foto: Lo Bäcklinder

R E A
Alla kanin-/marsvinsburar

25 % rabatt!
FATBOY Doggielounge

795:-/1295:-
Tuggben 12 cm

1:-/st
Vom og hundmat 
färskfoder

12:-/st
Priserna gäller 9-11/6 2011

Öppet: Vard 10-18.30, lörd10-15
Tel: 560 355 00  Ekerö Centrum 

www.djurknuten.se

FEST 11 juni!

Veterinär finns 

på plats för 

GRATIS 
rådgivning!

SOMMAR



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

Ekerö Skärvik
Ett enormt charmigt hus endast ett stenkast från Mälaren och Skärviks ångbåtsbrygga med fina
badmöjligheter. Boyta ca 175 kvm samt källare om ca 40 kvm. Stort läckert kök med öppen spis, vardagsrum,
inglasad veranda, fem sovrum och allrum. Runt huset löper en "amerikansk veranda". Separat byggnad med
gästrum och förråd. Lummig uppvuxen trädgårdstomt med gott om fruktträd och syréner. I områdets närhet
finns skola, dagis, buss och Jungfrusundsåsens naturområde med elljusspår och vandringsleder.

*Boarea: 172 kvm
*Tomt: 829 kvm / TrÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 6 250 000 kr
  

Boarea: 172 kvm
Tomt: 829 kvm / Trädgårdstomt
Utgångspris: 6 250 000 kr

Södra Erikstensvägen 10
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
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!

*Boarea: 130 kvm
*Tomt: 2 716 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 4 950 000 kr
  

Boarea: 130 kvm
Tomt: 2 716 kvm natur/trädgårdstomt
Utgångspris: 4 950 000 kr

Norra Kafévägen 23A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gällstaö
Modern design och allt i ett plan! Sjönära läge på omtyckta Gällstaö har detta härligt hus med väldisponerade
ytor, fina materialval och ljus färgsättning. Stort kök med kalkstensgolv, vardagsrum med utgång till stort
altandäck, 4 bra sovrum och 2 nyrenoverade helkaklade badrum. Plan, fint anlagd trädgårdstomt med soligt
sydväst läge. Carport. I närheten finns bl a dagis, badplats, fina strövområden och omtyckt restaurang.

*Boarea: 153 kvm
*Tomt: 802 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 4 950 000 kr
  

Boarea: 153 kvm
Tomt: 802 kvm
Utgångspris: 4 950 000 kr

Syrénvägen 10
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
BOSTAD/KONTOR/HANDEL
Unikt tillfälle att förvärva 9.777 kvm centralt i Närlunda, Ekerö tätort. Enligt detaljplan kan 6 fastigheter
uppföras med bostad (samt kontor)samt 2 fastigheter med kontor/handel. Fastighetens mark utgörs av
plan trädgårdstomt samt högt berg. Två bostäder kan uppföras vid berget och får då en fantastisk vy
över tätorten och Mälaren. Idag är fastigheten bebyggd med äldre villa (rivningshus)  från 1933 om ca
130 kvm samt verksamhetslokal om ca 400 kvm. Ca 15 min till Bromma, bra busskommunikationer.

*Boarea: 129 kvm, biarea: 61 kvm
*Tomt: 9 777 kvm trÃ¤dgÃ¥rd/natur/bergstomt
*UtgÃ¥ngspris: 8 000 000 kr
  

Boarea: 129 kvm, biarea: 61 kvm
Tomt: 9 777 kvm trädgård/natur/bergstomt
Utgångspris: 8 000 000 kr

Ekerövägen 51-53
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ekerö Färingsö
Fantastiskt sjöställe, 25 minuter från Brommaplan. Unikt boende på en härlig plan sjötomt med bästa
söderläge. Totalt 30.000 kvm varav 9.000 kvm vatten.

Ett flertal hus på fastigheten varav huvudbyggnaden ursprungligen är från sekelskiftet och totalrenoverad. Två
ytterligare renoverade stugor om 1 rok. Vid strandkanten finns en sjöstuga med bastu.
Fin liten sandstrand och badbrygga. Båthamn med plats för 2-3 båtar, ca 1,5 meter djup.

Övriga byggnader består av ett 6-kantigt lusthus, äldre förrådsbyggnad, växthus och ett nyrenoverat garage.
Busshållplats finns strax utanför fastigheten.

*Boarea: 270 kvm, biarea: 80 kvm
*Tomt: 30 466 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 12 000 000 kr
  

Boarea: 270 kvm, biarea: 80 kvm
Tomt: 30 466 kvm trädgårdstomt
Utgångspris: 12 000 000 kr

Tureholmsvägen 131
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väsby
Fantastiska ytor och genomgående välskött är denna stora och välplanerad villa om totalt 244 kvm, fördelat
på 8 rum och kök, varav 5 sovrum (möjligt att göra 7 sovrum). Nyrenoverade fräscha badrum. Öppen spis.
Härlig trädgård som vetter mot allmänning (skog). 3 fina uteplatser varav en under tak. Isolerat dubbelgarage.
Gäststuga. Bergvärme ger låga driftkostnader. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och
försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 122 kvm, biarea: 122 kvm
*Tomt: 880 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 3 850 000 kr

  Boarea: 122 kvm, biarea: 122 kvm
Tomt: 880 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 3 850 000 kr

Slåttervägen 26
Maria Pettersson 0737-28 63 28
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. Varmbonat garage. Tomt anlagd av trädgårdsfirma med fina planteringar och på-
kostade stenläggningar och stödmurar. Asfalterad infart och fin belysning runt om huset. 

*Boarea: 205 kvm
*Tomt: 801 kvm sluttningstomt
*UtgÃ¥ngspris: 6 500 000 kr
  

Boarea: 205 kvm
Tomt: 801 kvm sluttningstomt
Utgångspris: 6 500 000 kr

Solsidevägen 7B
Lena Falck 070-759 59 97
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.

*Boarea: 174 kvm, biarea: 18 kvm
*Tomt: 402 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 3 995 000 kr

  Boarea: 174 kvm, biarea: 18 kvm
Tomt: 402 kvm trädgårdstomt
Utgångspris: 3 995 000 kr

Rullerumsvägen 22
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Sundby By
Högt vackert läge med vidsträckt utsikt! Mycket trevlig villa om 266 kvm. Altandäck m stort spabad och sol
hela dagen! Entréplan m 5 fina rum och nytt modernt kök. Stora sällskapsytor, biorum, kontor/gästrum. Kakel-
ugn och braskamin. 2 våtrum + bastu. Tvättstuga med praktiskt torkrum. Bergvärme 2004. Varmgarage. Stor
natur/trädgårdstomt om 4.839 kvm, lättskött. Fastigheten är belägen strax utanför tätorten Stenhamra i
Sundby By, en charmig by med anor från både 1700 och 1800-talet. Huset har ett mycket barnvänligt läge,
längst in på återvändsväg. Gångavstånd till busshållplats, ca 5 min till skola, barnomsorg samt mataffär.
Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 133 kvm, biyta: 133 kvm
*Tomt: 4 839 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 4 250 000 kr
  

Boarea: 133 kvm, biyta: 133 kvm
Tomt: 4 839 kvm natur/trädgårdstomt
Utgångspris: 4 250 000 kr

Sundby
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ekerö Gällstaö
Modern design och fina materialval har detta trevliga 2-plans radhus ritat av Gert Wingårdh. Genomgående
hög inredningsstandard. Stora fina fönster ger härligt ljusinsläpp. 3 bra sovrum och 2 helkaklade badrum. 2
fina uteplatser med altandäck. Omtyckt och efterfrågat område med sjönära läge. Endast en kort promenad
till badplats, dagis, buss. Omtyckt restaurang och vackra promenad stråk angränsande till Gällstaö.

*Boarea: 118 kvm
*Tomt: 107 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 3 650 000 kr

  Boarea: 118 kvm
Tomt: 107 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 3 650 000 kr

Riksrådsgränd 9
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

*Boarea: 90 kvm
*Tomt: 2 328 kvm natur/skogstomt
*UtgÃ¥ngspris: 3 850 000 kr

  Boarea: 90 kvm
Tomt: 2 328 kvm natur/skogstomt
Utgångspris: 3 850 000 kr

Mossvägen 26
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
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 förvarings-
utrymmen. 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, Mälar-
en, träningscenter mm. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

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

  Boarea: 118 kvm
Tomt: 713 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 2 975 000 kr

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

4:a Ekerö Brunna
Charmigt BR-radhus om 4 rum och kök i fint modernt skick. Bra läge i omtyckt och efterfrågat område.
Modernt kök och vardagsrum med utgång till härligt altandäck. 3 sovrum och stor klädkammare. 2 badrum.
Litet uteförråd och fina uteplatser på både fram- och baksida. Centralt läge på Ekerö med gångavstånd till
det mesta.

*Boarea: 107 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 295 000 kr
*Avgift: 5 787 kr

  Boarea: 107 kvm
Utgångspris: 1 295 000 kr
Avgift: 5 787 kr

Tunnlandsvägen 84
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

3:a Färingsö Färentuna
Mycket trevligt bostadsrättsparhus i bra skick! Fri utsikt och bra solläge. 1-plan + inredd vind, totalt ca 83
kvm. Ljust och trevligt kök renoverat -05, 2 sovrum, fint vardagsrum med vidsträckt vy, badrum samt separat
tvättstuga. Stenlagd uteplats. Altan delvis under tak. Lättskött trädgård. Förråd och garage. Lugnt trivsamt
område med gångavstånd till skola, förskola och buss. Nära till mataffär, ridskola, bad, båtklubb mm.

*Boarea: 60 kvm, biarea: 23 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 995 000 kr
*Avgift: 3 960 kr
  

Ulrika Jansdotters väg 26
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Boarea: 60 kvm, biarea: 23 kvm
Utgångspris: 995 000 kr
Avgift: 3 960 kr

4:a Färingsö Färentuna
Bra läge! Trevligt 2-plans Br-parhus med fri naturutsikt och s/v-läge. Fint kök i björk, renoverat -03. 3 sov-
rum + arbetsrum/gästrum. Mysigt vardagsrum med utgång till altandäck, helt insynsskyddat, härlig vy och
sol hela eftermiddagen och kvällen. Badrum, duschrum och separat tvättstuga. (Visst  moderniseringsbehov
av invändiga ytskikt). Stenlagd uteplats på entrésidan med förmiddagssol. Förråd och garage. Lugnt trivsamt
område med gångavstånd till skola, förskola och buss. Nära till mataffär, ridskola, bad, båtklubb,
trädgårdshandlare mm.

*Boarea: 100 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 875 000 kr
*Avgift: 5 889 kr

  Boarea: 100 kvm
Utgångspris: 875 000 kr
Avgift: 5 889 kr

Ulrika Jansdotters Väg 38
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Hillersjönäs
Öppen och ljus planlösning i fint skick. Kök med köksinred-
ning i bok, vardagsrum med braskamin, 2 bra sovrum, kak-
lad toalett med dusch. Stort härligt trädäck, som ett extra-
rum sommartid. Garage i källarplan, här finns även en liten
tvättstuga. Fin natur- och trädgårdstomt med sjönära läge,
promenadavstånd till badplats.

*Boarea: 58 kvm, biarea: 36 kvm
*Tomt: 1 753 kvm sluttningstomt
*UtgÃ¥ngspris: 2 400 000 kr
*HillersjÃ¶nÃ¤svÃ¤gen 1
*Lena Falck 070-759 59 97
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 58 kvm, biarea: 36 kvm
Tomt: 1 753 kvm sluttningstomt
Utgångspris: 2 400 000 kr
Hillersjönäsvägen 1
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Prästnibble
Sjöläge! Ett härligt läge vid Mälarens strand med vidsträckt sjöutsikt och brygga med båtplats strax invid
huset. Huset är byggt 1949 + om/tillbyggt 2008. 3 rum + nytt fullt utrustat kök. Nytt duschrum/tvätt.
Trägolv, ljust och fräscht.  Altan mot sjön. Härlig trädgårdstomt om 609 kvm. Brygga ihop med 3 fastig-
heter. Endast ca 30 min till Brommaplan. Besiktigad.

*Boarea: 57 kvm
*Tomt: 609 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 1 950 000 kr

  Boarea: 57 kvm
Tomt: 609 kvm trädgårdstomt
Utgångspris: 1 950 000 kr

Klippans Väg 74
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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JUNGFRUSUND | Plan-
processen för området 
kring Jungfrusunds marina 
är klar men själva detalj-
planen är inte antagen. Per-
Erik Örnelius som är bosatt 
intill marinan drabbades då 
hans bostad förlorar värdet 
som just en sådan.

Kommunens planläggning av 
området innebär att marinan 
får möjlighet att expandera.  
Men det innebär också att 
Per-Erik Örnelius och hans 
hustru blivit i det närmaste 
tvungna att sälja sin fastighet, 
då de kommer att bli mer eller 
mindre inbyggda. 

De kan bo kvar, men då 
förlorar deras fastighet värde 
eftersom området kommer 
att klassas som marina istäl-
let för bostadsområde.

– Min fru och jag har bott 
här i 41 år men det tar man 
inte hänsyn till. Jag har inte 
haft möjlighet att opponera 
mig. Det är fruktansvärt, sä-
ger Per-Erik Örnelius.

Situationen är en form av 
expropriation, vilket innebär 
ett rättsligt förfarande genom 
vilket ägaren av en fastig-
het av hänsyn till allmänna 
intressen tvingas att mot er-
sättning avstå från fastighe-
ten eller del av den. 

Under 1970-talet infördes 
rätt för kommuner att expro-

priera mark för framtida tät-
bebyggelse. 

Miljö- och stadsbyggnads-
chef Johan Hagland på kom-
munen, förklarar att den 
verksamhet som marinan 
bedriver stör omgivningen 
till vissa delar och då Per-
Erik Örnelius fastighet ligger 
inom området påverkas den 
redan nu och kommer så göra 
än mer då marinan expande-
rar. 

Han säger att kommunen 
inte har så stort intresse av 
det hela, men att man vin-
ner en del på etableringen så 
som att det stödjer näringsli-
vet och att man får gång- och 
cykelväg utbyggd mot färje-
läget.

– I valet och kvalet mellan 
två intressen har vi sagt att 
vi tycker att marinan får ut-
vecklas på bekostnad av bo-
stadsändamål. Men vi tycker 
naturligtvis att det är mari-
nan som ska svara för att det 
går att genomföra på ett bra 
sätt, säger Johan Hagland. 

Marinan har varit intres-
serad av att köpa fastigheten 
av Per-Erik Örnelius men när 
det kom till köpeskillingen 
nådde man ingen överens-
kommelse.

– Jag fick en värdering som 
uppgick till 4,5 miljoner kro-
nor. Marinan å sin sida hade 

från sin bank fått en annan 
värdering berättar Per-Erik 
Örnelius. 

Dilemmat för marinan var att 
lösa finansieringen.

– Banken anser att värdet 
för oss endast är 2,5 miljoner 
kronor.  Vi försökte tillmö-
tesgå Per-Erik Örnelius så 
långt vi kunde och bjöd 4,3 
miljoner kronor, säger Jan 
Björklund från Jungfrusunds 
marina.

Att finna en köpare till 
fastigheten har inte varit lätt 
men nu har Per-Erik Örneli-
us dock funnit en köpare och 
sålt huset till Hamberg För-
valtning AB som sannolikt 
kommer att ha kontor i huset. 

Per-Erik Örnelius fick det 
han begärt för fastigheten.  

– Det är otroligt skönt för 
mig att jag hittat en köpare, 
men det är inte det som detta 
handlar om. Det är hur kom-
munen har behandlat mig 
och min fru. De har bara 
prioriterat marinan och mig 
har de fullständigt struntat i, 
säger Per Erik Örnelius.

Advokat Gunnar Sjöberg har 
företrätt Per-Erik Örnelius i 
diskussioner med kommu-
nen, då de bland annat yttrat 
sig mot detaljplanen för om-
rådet. 

– Per-Erik Örnelius har 
suttit i en oerhört svår situa-
tion. Lagstiftningen kan ty-

värr delvis vara rättsbesvärlig 
i ett sådant här fall. En kom-
mun har rätt att ta fram en 
detaljplan för ett visst ända-
mål. Här har man tagit fram 
ett planförslag som innebär 
att Örnelius fastighet skulle 
bli industrimark och inläm-
mas i marinan, säger Gunnar 
Sjöberg och fortsätter:

– De borgerliga politi-
kerna har drivit det här gan-
ska hårt. Som det ser ut har 
kommunen i praktiken haft 
möjlighet att köra över Per-
Erik Örnelius och han är 
fruktansvärt upprörd och 
ledsen över det. Hela deras 
situation har ställts på ända. 
Det här har varit deras hem 
sedan de var runt 30 år gamla. 
För dem har det varit person-
ligt påfrestande och livsav-
görande i och med att de har 
bott där i över 40 år, fortsätter 
Gunnar Sjöberg.

– Vi har helst utav allt velat 
bo kvar, men det går inte ef-
tersom de ska bygga in oss i 
ett industriområde. Nu måste 
vi finna ett nytt hem men det 
är inte lätt att hitta något på 
Ekerö som vi har råd med, av-
slutar Per-Erik Örnelius.  

                        

              EWA LINNROS

Exploatering drabbar enskildNedlagd 
polisutredning

ADELSÖ | Förunder-
sökningen för den polisan-
mälan som gjorts av Ekerö 
pastorat mot kyrkvaktmäs-
tare Desirée Björk, har lagts 
ned. Polisanmälan gällde 
från början en stöld av kyr-
kans gräsklippare. Under 
polisutredningens gång änd-
rades brottsrubriceringen till 
olovligt förfogande, då inget 
underlag kunde styrka stöld.

Därefter kunde inte heller 
olovligt förfogande styrkas 
och sammantaget har förun-
dersökningen lagts ned då 
brott inte kan styrkas.

Anklagelsen om stöld var 
en av de anledningar som 
angetts som orsak till att 
avskeda Desirée Björk från 
hennes tjänst som vaktmäs-
tare vid Adelsö kyrka. 

En första förhandling har 
ägt rum mellan represen-
tanter från Ekerö pastorat, 
Desirée Björk samt hennes 
fackliga representant Markus 
Andersson, ombudsman på 
Kommunal. De yrkade på 
att avskedet skulle ogiltig-
förklaras och även på skade-
stånd. Arbetsgivaren svarade 
att preskriptionstiden för 
ogiltigförklarandet av avske-
det har gått ut.

Då förhandlingen stran-
dade kommer Markus 
Andersson att begära till 
förbundet om en central för-
handling.               

                                               EL

Paret Örnelius hus kommer i kläm när marken omkring exploateras.
 Foto: Ewa Linnros

Ledig lokal 
i Ekerö centrum

Trivsam, fräsch 
butik/kontorslokal ledig 

i expanderande Ekerö Centrum. 
Supertillfälle att etablera 

din verksamhet!

Ring 08-560 358 68 
eller 070-568 38 68 
så berättar jag mer.

  

Installatör
Vi söker dig som bor i Ekerö kommun och
önskar ett intressant arbete samt vill arbeta i
ett litet företag med trivsamma arbetskamrater,
är du intresserad kontakta oss.

Vi söker dig som har ett tekniskt intresse
och vill arbeta med installationer och service
på värmepumpar mm.
Du behöver körkort och gärna teknisk erfa-
renhet
Arbetet är självständigt och kräver att du
är ansvarsfull och noggrann, tar egna initia-
tiv och kan planera arbete samt är positiv.
Inneklimats filosofi är att arbeta med
kunden i centrum.
Du ingår i en arbetsgrupp tillsammans med
andra kompetenta tekniker.
Du bör ha erfarenhet av, eller intresse av,
att lära dig allt om värmepumpar och vvs-
teknik.

Kontakta SveinErik på: 
sveinerik@inneklimat.se   
eller nedanstående alternativ

Inneklimat service ab                   
Tel 560 248 00   

www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå

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. Kompetensutveck-
ling, privat sjukförsäkring och arbetskläder ingår.  
Förskollärarna får avdelningsansvar.

utvecklat ett koncept med fokus på hälsosam kost, 
lite längre öppentider, samt extra föräldratjänster 

-
passning och barnlämning. Vi har en stark service-
kultur där vi ser föräldern som kund.  Vår pedago-
gik följer läroplanen enligt Skolverket.

Du vara icke rökare och ha en positiv människo-
syn 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.

Mejla en CV samt en kort beskrivning av dig själv 
som en första intresseanmälan. 
Mejla till per.uppman@kids2home.se
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HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1  www.husmanhagberg.se

Ekerö Älvnäs
Unikt tillfälle att förvärva två smakfulla villor med sjöglimt i högt läge på 2.285 kvm styckbar SV-vänd tomt. Den ena
villan är ritat av den prisbelönte arkitekten Pål Ross. Tot.137+66 kvm. Vackra materialval av hög klass och ljusa ytor.  Minimal insyn
mellan de två husen, perfekt generationsboende, tonårshus, eget företag eller uthyrning. Exklusivt med del i bad/båtbrygga på
stenkasts avstånd. Mälaridyll ca 15 min. från Brommaplan.
Pris: 8.290.000 kr  Visas: Vänligen ring för tid. Adress: Domherrevägen 12  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Färingsö
Vacker timmervilla i lantligt naturskönt läge vid Morsarvet på Färingsö. Här bor man i en rofylld miljö med närhet till både
natur och djurliv. Fint skick och bra planlösning. 112 kvm, byggår 2004. Trädgårdstomt  om 3.335 kvm som erbjuder möjligheter för
odling samt lek. Altan om hela 120 kvm ringar in villan och tar in naturen. Nära till kommunikationer och Stenhamra samhälle. Utt
unikt och ogenerat boende med fri vy över öppna landskap.
Utgångspris: 3.995.000 kr  Visas: Vänligen ring för visning.  Adress: Morsarvet  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Sommarstad
Ett fint läge i populärt område beläget endast ett stenkast från Mälaren med bad och båtplatsmöjlighet.  Plan, vacker
trädgårdstomt om 1.315 kvm med frukträd och bärbuskar mm. Välskött och bra planerat hus med 3-4 sovrum, tot. 272 kvm.
Balkonger med vacker utsikt över fältet intill och med sjöglimt. Gångavstånd till buss. Ett stort välbeläget hus i lugn idyllisk miljö.
Barnvänligt och trivsamt. Bör ses!
Utgångspris: 4.500.000 kr  Visas:  Vänligen ring för visning. Adress: Kanans Väg 14  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Skärvik
Exklusiv arkitektritad villa med sjöutsikt och sjönära läge uppförd i gotländskt kärnfuru med en unik kombination av
modern arkitektur och gamla svenska traditioner.  Helt nytt. By 2011. Genomtänkt planlösning som ger fint ljus och härlig
rymd.  190 kvm. Tomt om 1.296 kvm. Tillgång till bastu och badbrygga nere i vattnet. Båtplats finns. Ett hus som måste upplevas på
plats! Ca 5 minuter från färjan mot Slagsta, ca 20 från Brommaplan. Buss i området, nära bra skola o Ekerö Centrum.
Pris: 7.500.000 kr  Visas: Mån 6/6 & tis 7/6 . Ring för tid. Adress: Högbovägen 1  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Lundhagen
Härlig Mälarvy från solgul villa by.1919, stenkast från gemensam bryggan med egen båtplats. Renoverad, tillbyggt på
1970-talet med stora sällskapsytor och inomhuspool. Tot. 330 kvm. Äldre ytskikt tillfälle att renovera efter egen smak. Barnvänlig
tomt om 2.016 kvm i bästa SV-läge med strålande sjöutsikt. Charmigt sidohus om ca 30 kvm, eget företag , tonårsboende eller
uthyrning? Dubbla garage samt gott om förvaringsytor. Lugnt läge vid återvändsgata.
Utgångspris: 7.500.000 kr  Visas: Mån 6/6 13.30-14.30 & ons 8/6 19.00-19.30 Adress: Murrebov. 6  Ekerö  08-560 304 22  

Lovö Drottningholm
Hästgård med ljus och trivsam villa by. 1996 i lantligt ogenerat läge granne med vackra strövområden. 154 kvm. Solig S/V
-vänd tomt med plana ytor för lek och bus. Inhägnad och barnvänlig. Stallanläggning med betesmarket ett stenkast från huset samt
eget sidohus/stallbyggnad ca 50 kvm, med 3 boxar. Delägarskap i ridanläggning tänkbar framledes. Ridavstånd till Hogsta. Mälaren
på cykelavstånd. Ett unikt boende på ca 10 min. från Brommaplan. Unikt boende på landet nära stan!
Pris: 6.900.000 kr  Visas: Vänligen ring för visning. Adress: Ensta 3  Ekerö  08-560 304 22  

Ekerö Munsö
Gedigen villa på natursköna Munsö med fantastsikt läge invid Mälarens vatten, båtplats ingår. Lantligt lugnt läge med
gräns mot grönska. 164 kvm samt 30 kvm stilfullt gästhus by. 2010.  Fyra rymliga sovrum, ljusa sällskapsytor och stor altan i bästa
läge med utsikt mot trädgården och Mälaren. Barnvänlig plan tomt om 2.595 kvm. Nära till kommunikationer mot Ekerö Centrum
och Stockholm. Välkommen ut på vackra Munsö!
Utgångspris: 3.995.000 kr  Visas:  Vänligen ring för visning. Adress: Rallvägen 9  Ekerö  08-560 304 22  
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LOVÖN | Länsstyrelsen 
har nu godkänt 
Trafikverkets miljökon-
sekvensbeskrivning för 
Förbifart Stockholm, 
vilket banar väg för det 
fortsatta arbetet med 
förbifarten. Alla är dock 
inte övertygade om att 
miljöproblemen är under 
kontroll med detta.

Länsstyrelsens godkän-
nande innebär att de anser 
att Trafikverkets miljökon-
sekvensbeskrivning uppfyl-
ler de krav som ställs i mil-
jöbalken, men fortfarande 
kvarstår en hel del kritik när 
det gäller Trafikverkets be-
räkningar. I media har både 
representanter för Astma- 
och allergiförbundet, forsk-
ningsvärlden och Miljöför-
valtningen uttryckt stor oro 
för hur de höga halterna av 
luftföroreningar kan komma 
att påverka resenärer i tunn-
larna.

Även Miljöpartiet ifråga-
sätter hur man kan planera 
för en tunnel som medför 
så stora föroreningar till 
följd.

– Trafikverket redovisar 
några metoder för att minska 
luftföroreningarna, men gör 
ändå en samlad bedömning 
av hälsopåverkan av luftför-
oreningarna och konstaterar 

att de kommer medföra mel-
lan tjugo och trettio förtida 
dödsfall per år bland trafi-
kanterna. Hur många som 
skulle få märkbart sämre häl-
sa framgår inte, säger Krister 
Skånberg (MP). 

Länsstyrelsen skriver bland 
annat i sitt godkännande att 
det är av stor vikt att arbetet 
med att hitta lösningar som 
förbättrar luftkvaliteten i 
tunneln fortsätter. Likaså 
framhålls att många viktiga 
frågor inom risk- och sä-
kerhetsområdet fortfarande 
behöver lösas såsom till 
exempel hantering av kö-
situationer i tunnlarna, ut-
rymningsrutiner och släck-
ningsystem. 

I dagsläget finns inga fast-
ställda riktvärden för luft-
kvaliteten i tunnlar, men 
Trafikverket säger att de till-
sammans med tillsynsmyn-
digheter, länsstyrelsen och 
berörda kommuner kommer 

att ta fram sådana riktvär-
den.

Detta lugnar dock inte 
Krister Skånberg.

– Det är otäckt att Tra-
fikverket får ta sådana risker 
med människors liv och häl-
sa när de gör arbetsplanen. 
Det är också konstigt om re-
geringen och riksdagen låter 
Trafikverket bygga en väg 
som redan nu beräknas kosta 
cirka trettio miljarder kronor, 
där luften är så förorenad att 
vissa grupper inte bör använ-
da vägen, säger han.

Trafikverket understryker 
att det finns åtgärder som 
kan säkra en luftkvalitet 
som även känsliga personer 
klarar. Den största effek-
ten menar de att minskad 
dubbdäcksanvändning har. 
Dessutom framhåller de 
att sänkta hastigheter också 
har stor effekt. Andra möj-
liga åtgärder för att minska 
föroreningarna är att välja 
betongbeläggning, öka 
ventilationen, arbeta med 
dammbindning och instal-
lera partikelfilter.

Själva miljökonsekvens-
beskrivningen ingår i pla-
nen för det fortsatta arbetet. 
Den finns till påseende på 
ett flertal berörda platser 
under sommaren. En sta-
tion med det fullständiga 

utställningsmaterialet visas 
på Ekerö kommunhus  till 
den 12 augusti. På biblioteket 
finns också ett urval av hand-
lingarna med fokus på det 
som rör Ekerö kommun un-
der samma tidsperiod. Dess-
utom kommer Trafikverkets 
representanter att finnas på 

plats i Ekerö centrum den 
11 juni för att informera och 
svara på frågor. 

I arbetsplanen beskrivs 
bland annat var vägen ska 
gå, vilka markytor som ska 
disponeras och vilka fast-
igheter som berörs. Ut-

ställningsperioden är till 
för att markägare och andra 
berörda, likväl som allmän-
heten, ska kunna granska 
och eventuellt yttra sig om 
planerna. 

LO BÄCKLINDER

Miljöutredning får stark kritik

”Det är otäckt 
att Trafikverket 
tar sådana risker 
med människors 
liv och hälsa”

Den arbetsplan för det fortsatta arbetet med Förbifart Stockholm som snart kommer att ställas ut i kom-
munen visar hur Ekerövägen är tänkt att se ut med av- och påfarterna på Lovön och en något annorlunda 
vägsträckning.                          Fotoanimering: Trafikverket

Radisson Blu Royal Park Hotel ligger mitt i 
Hagaparken alldeles intill Brunnsviken. Här 
fi nns alla faciliteter – både för den stora 
kongressen eller det lilla personliga mötet. 
Välkommen att prova oss du också!

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

Vi har utökat 
I dag kan vi erbjuda: 

Miljöbilar, Storbil 6 pass, 
Minibuss 8 pass, Rullstolsbuss, Budbilar, 

Bil med bilbarnstol för alla åldrar

Hem till Ekerö 
15 % billigare taxa

Vi kör hem era ungdomar tryggt 
och säkert 

Fasta budpriser från Tappström/
Träkvista

 inom Stockholms tullar



Scorett
Skor 
599�

MQ
Chinos 599� 
Shorts 399�

Make Up Store
Läppstift 
170�

Fina Hem
Fat 315� 

Skål 215�

7-Camicie
Skjorta 

799�

Gina Tricot
Kuvertväska 
199�

Flest butiker i västerort.
Gratis parkering två timmar i garagen.
Öppet mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 11–18.
vallingbycity.se

Hetare
sommar  
i Kfem!
Ta en tur genom Kfem, eller promenera 
genom hela Vällingby City när du ändå 
är här. Överallt hittar du shopping som 
passar perfekt till sommarens heta och 
lata dagar!
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EKEBYHOV | Två av de 
tre som tilldelats årets 
kulturstipendium tillhör 
Ekebyhovs slotts intres-
seförening. Föreningens 
mångåriga styrelseledamö-
ter Gudrun Pettersson och 
Bengt Tillander uppmärk-
sammas för sina storartade 
insatser för kulturen på 
Mälaröarna.

Gudrun Pettersson började 
i styrelsen 1991. Från början 
var det tänkt att hon skulle 
vara sekreterare men tack 
vare att hon som musiker 
hade så mycket kulturkon-
takter fick hon arbeta med 
programverksamheten istäl-
let.

– Jag jobbar dels med det 
som händer nu och dels med 
långtidsplaneringen. Just nu 
jobbar jag med höstens pro-
gram, berättar Gudrun Pet-
tersson. 

Varje veckoslut under ter-
minerna ansvarar en eller fle-
ra föreningar för slottskaféet. 
Föreningarna ansöker om att 
få hålla i kaféhelger och där-
efter lägger Gudrun Petters-
son upp vilken förening som 
har vilken helg. Klockan 14 
båda helgdagarna är det alltid 
en programpunkt på slottet 
med underhållning av skilda 
slag. 

– Vi träffar föreningarna 
en gång per termin. Då har 
jag ett smörgåsbord med för-
slag på innehåll för program-
punkten. Vissa föreningar 
ordnar program själva, fort-
sätter Gudrun Pettersson. 

Intresseföreningens med-
lemsföreningar är ideella och 
arbetar tillsammans med att 
skapa det som de brukar kalla 
”Kultur på Ekerövis”. Det är 
många lokala grupper, Kul-
turskolans elever och jazz-
grupper som det finns gott av 
på Mälaröarna. Detta varvas 
med olika föredrag. 

– I början hade jag svårt 
att få ihop program men nu 
ringer folk och vill komma 
hit och vara med. När man 
kommer in på slottet är det 
en alldeles speciell känsla. Att 
ha musik i Wrangelska salen 
är intimt och nära. Akustiken 
är dock inte den bästa ur mu-

siker-synpunkt. Men vi har 
bland annat Lasse Törnqvists 
sweet jazz trio som kommer 
och spelar en gång om året. 
När TV skulle göra en inspel-
ning om hans liv valde han 
att göra intervjun här på slot-
tet, säger Gudrun Pettersson.

I mars anordnas en alldeles 
särskild dag för barnen, ”Alla 
barns dag”. Gudrun Petters-
son säger att just barn och 
ungdomar är viktiga att få in 
i slottets verksamhet. 

Föreningarna går alltid 
först men på vårsäsongen när 
det är fler helger att fylla, har 
bland annat skolklasser möj-
lighet att tillsammans med 
föräldrar ansvara för kaféet 

och tjäna in lite pengar till 
skolresor.
– Jag tycker att det är väldigt 
viktigt att skolklasserna får 
vara i slottet och känna att det 
här är mitt slott, så att det får 
en känsla för det.

De stora evenemangen är 
valborgsmässofirandet där 
Träkvista sjöscoutkår drar 
det tyngsta lasset. Då kom-
mer flera tusen personer och 
firandet är alltid lugnt och 
utan bråk berättar, Gudrun 
Pettersson. Andra större 
evenemang under året är 
bokskogskonserten, mid-
sommarfirandet och jul-
marknaden.

Gudrun Pettersson är en 
kvinna med många järn i el-
den. Hon spelar i Mälaröar-
nas musikförening (Mämus), 
vilket hon har gjort under 
många år.  Där spelar hon 
cello men hon är också kantor 
och har spelat mycket i kyr-
korna.

I höstas började hon även 
att ha hand om ”Mälarstråk”, 
en gammal grupp som håller 
till i Lovö hembygdsgård. Vid 
sidan om allt detta har hon 
och hennes man hand om en 
handikappseglarklubb som 
heter Vindens vänner. Hon 
trivs med allt hon gör. Kon-
takten med föreningarna hon 
får genom arbetet med pro-

gramverksamheten är något 
hon lyfter fram.

– Det är väldigt stimule-
rande. Som musiker hade 
jag min sfär när jag kom in i 
styrelsen. Nu har jag fått lära 
känna andra sfärer som inom 
exempelvis sport med Mä-
larö SOK. Slottet är en unik 
mötesplats för olika männis-
kor, avslutar Gudrun Petters-
son. 

Motiveringen för kultur-
stipendiet lyder:

”Gudrun Pettersson har 
under många år gjort en stor 
arbetsinsats inom Intresse-
föreningen för Ekebyhovs 
slott bland annat genom att 
hålla samman programverk-
samheten under helgerna. 
Man kan säga att Gudrun Pet-
tersson, som också är verk-
sam som professionell mu-
siker, har visat vad begreppet 
Kulturens övärld betyder 
rent praktiskt.”

Den andre stipendiaten 
Bengt Tillander tar vid när 
kafédagarna ska organiseras. 
Han började med detta 1995.

– Min uppgift är att förse 
dem med nyckel till slottet, 
en dagbok som de ska skriva 
i hur dagen har varit och hur 
många kafébesökare de haft. 
Vi för statistik på det. Varje 
förening får också en kafé-
guide och en prislista av mig 
där det står vad de ska ta be-
talt för det de säljer. Många 
tycker att det är lite för billigt 
men det har att göra med att 
folk inte ska bli skörtade på 
massa pengar när de kommer 
hit, berättar Bengt Tillander.

Föreningarna får sedan en 
checklista att pricka av så att 
de vet vad de ska göra när de 
ska gå hem. Den lämnas se-
dan till Bengt Tillander till-
sammans med dagboken och 
nycklarna till slottet.

– Ingen är formellt överan-
svarig från föreningen när de 
är här. Det är många männis-
kor som är involverade men 
det fungerar fantastiskt bra, 
säger Bengt Tillander.

Statistiken över kafégäs-
terna visar på cirka 10 000 
besökare per år. Utöver dessa 
är det många fler männis-
kor som rör sig i huset. Det 
är inte alla som dricker kaffe 

utan de kommer för att titta i 
galleriet, lyssna på musik och 
föredrag eller bara för att titta 
på slottet. 

Att lyfta fram något speci-
ellt minne från åren som gått 
är inte lätt. Det är däremot 
många speciella personer 
som passerat.

– Vi har haft många fina 
gästartister som Nicolai 
Gedda, Elisabeth Söderström 
och Alf Hambe för att nämna 
några. Ulf Palmes fru går hit 
ibland och tycker det är väl-
digt trevligt, fortsätter Bengt 
Tillander.

Han är också medlem i Bir-
kalaget som dansar schottis, 
polka, snoa, hambo och ma-
zurka och en rad andra dans-
stilar. 

– När Ekebyhovs slotts-
program slutar efter mid-
sommarfirandet anordnar 
Birkalaget dans åtta torsdags-
kvällar under sommaren på 
dansbanan med en blandad 
kompott av dans. Vi fick nytt 
golv till dansbanan av kom-
munen förra året. Ekebyhovs 
slottsförening får också ett 
kulturbidrag från kommu-
nen. De som spelar och hål-
ler föredrag får en viss slant 
men det är till ett begränsat 
belopp, avslutar Bengt Till-
lander.

Motiveringen för kultur-
stipendiet lyder:

”Bengt Tillander har under 
många år fungerat som navet 
i den verksamhet som Intres-
seföreningen för Ekebyhovs 
slott bedriver. Han är en vik-
tig 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.”

Stipendiet kommer att delas 
ut av kulturnämndens ord-
förande Gunilla Lindberg i 
samband med nationaldags-
firandet den 6 juni. Kultur-
stipendiet delas med Ekerö 
gospel. I nästa nummer av 
Mälaröarnas nyheter mer om 
dem samt ungdomsstipen-
diaten Karon Nilzén Jonsson.

                           
                             EWA LINNROS

Belönade eldsjälar på slottet

Kulturstipendiaterna Gudrun Pettersson och Bengt Tillander sittandes i den stora sandstensspisen i 
Wrangelska salen på Ekebyhovs slott.                                                                             Foto: Ewa Linnros

Troxhammar Butiksby  08-654 88 44 

GET INSPIRED. BE PART OF IT.

REDKEN.SE

Öppnings-
erbjudande!

Tag med denna annons 
och du erhåller 

50 % rabatt 
på en klippning eller 

på en klipp och färgbehandling

(Erbj gäller under 
juni och 1 g/pers)

(Gäller 
under 
juni och 
1 g/pers)

Troxhammar Butiksby  08-654 88 44 

Öppnings-
erbjudande!

Tag med denna annons och du erhåller 

50 % rabatt 
på valfri Dermalogica 
hudvårdsbehandling

Troxhammar Butiksby  08-654 88 44 

Öppnings-
erbjudande!

Tag med denna annons och erhåll 

50 % rabatt 
alla fotvårdsbehandlingar

(Gäller 
under 
juni och 
1 g/pers)



E4 Förbifart Stockholm

www.trafi kverket.se

Parallellt med Förbifart Stockholms arbetsplan tas det också fram ett 
 förslag på fyra smala körfält på Ekerövägen. Uppdraget går ut på att 
det ska bli en robust väg och kollektivttrafikförbindelse mellan Ekerö 
 centrum och Nockeby på väg 261. 

Det kommer att finnas representanter från projektgruppen som kan svara 
på frågor på plats i Tappström centrum den 11 juni kl 11–16 och på Ekerö 
bibliotek den 14 juni kl 17–19.

Utformningen ska göras så att värden som har begränsats i landskaps-
miljön ska återskapas.  Dessutom ska historiska, visuella och funktionella 
samband förstärkas och utvecklas. I det här arbetet deltar Ekerö kommun , 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Riksantikvarieämbetet, SL,  Statens fast-
ig hetsverk och Ståthållarämbetet för att få fram ett så komplett förslag 
som möjligt.

Du hittar mer aktuell information och rapporter på Trafikverkets 
 hemsida: 

www.trafikverket.se/ekerovagen

Kontaktpersoner: Trafikverkets projektledare Karin Stadler, 
telefon: 08-757 67 72, Informatör Ingela Rundström, telefon: 08-762 34 10

Arbetsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställs 
ut på  ett antal platser i och runt Stockholm mellan den 30 maj och 
12 augusti.  Närmaste utställnings platser är: 

Ekerö kommunhus, Tappströmsvägen 2
och Ekerö bibliotek, Mälarö Torg 7B

  Den 11 juni kan du träffa oss i Tappströms centrum kl 11-16. Med oss 
finns även representanter som jobbar med förslaget om fyra smala 
körfält på Ekerövägen.   

   Den 14 juni kl 17–19 finns vi dessutom på plats på Ekerö bibliotek för 
att svara på dina frågor om Förbifart Stockholm. Samtidigt finns även 
 personer som jobbar med utredningen om Ekerö vägen på plats. 

Alla handlingar, formulär för att lämna synpunkter, adresser till övriga 
platser vi ställer ut på samt tider och platser du kan träffa oss finns på 
vår webbplats: 

www.trafikverket.se/forbifartstockholm 

Där kan du även anmäla dig till seminariet 
”En trygg och attraktiv tunnel att färdas i” 
den 9 juni kl 18.30–20.30 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Välkommen!

Nu kan du se hur Förbifart Stockholm planeras. Den nya leden passerar i tunnel under Lovö och ansluter 
till Ekerövägen (väg 261) vid två cirkulationsplatser. Den ena vid Edeby och den andra vid Tillflykten. 

Nu ställs arbetsplanen ut nära dig!

Lovö med dagens Ekeröväg. Sett från Drottningholm mot Lindö. 

Mörbyfjärden

Malmvikssjön

Kungshatt

Sä

Drottningholm

Ekendal

Tappström

Lindö

261

Skanna den här taggen med din mobiltelefon. Allt som behövs är en QR-läsare som 

du laddar hem gratis. För iPhone: T ex. Mopper eller Mobiletag. För Android: T ex. 

Barcode Scanner eller Mopper. Starta appen och rikta sedan din mobilkamera mot 

QR-koden för att se filmen. Enkelt!

PS. Du som inte har en smartphone kan se filmen på webben, 

www.trafikverket.se/forbifartstockholm 

Se filmen om Förbifart Stockholm!

IDAG

Av- och påfart till Förbifart Stockholm vid Edeby (nederst i bild) samt vid 
 Tillflykten. Lindötunneln får ett tunnelrör till. 

Av- och påfart till 
Förbifart Stockholm

Av- och påfart till 
Förbifart Stockholm
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Smal fyrfältsväg med busskörfält utreds på Ekerövägen



I EKERÖ CENTRUM  11 JUNI  KL 10-15
Sommarfest!

VÄLKOMNA!

Otroliga erbjudanden i butikerna 
Gör 

sommarnes 
bästa 
klipp!

Aktiviteter 

under dagen!

Mycket 
 roligt att 
göra För 
barnen!

3 píkeér från Park Lane
499:-

 Matcha med snyggt tygbälte  99:-

Veterinär finns på plats 
under dagen för gratis 

rådgivning!

 Gosedjuret Babar 
 går runt i centrum 

GB- gubben kommer

Ansiktsmålning

Elektriskt tåg finns för en liten åktur 

Ponnyridning 11-14    

Prova på Golf Mälarö gol�lubb Skytteholm ger information, prova på putting

Härlig sommarklänning 

i korall eller brunt 
200:-

Ekerö Blomman

CAFÉ

10 % på allt ! Mjukglass fr 10:- Surfinia amplar 

Ekeröodlade 245:- st     

2 för 390:-

 700:- rabatt 

på MBT-skor

Erbjudandena gäller den 11/6 kl 10-15, 
om inte annat anges
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Ekerö tobak

Ekerö  Kemtvätt

Tappström

ÖPPETTIDER: VARDAGAR 10 - 18.30 LÖRDAG 10 - 15. ICA SUPERMARKET ALLA DAGAR 8 - 22
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EKEBYHOV | Runtom i 
kommunens dagligverk-
samheter pågår ett febrilt 
förberedelsearbete inför 
den stora Vikingadagen som 
äger rum söndagen den 19 
juni på Ekebyhovs slott. 
Utställningar, framträdanden 
och kreativa verkstäder kom-
mer att roa unga och gamla 
under en fullspäckad dag.

– Det började som en förfrå-
gan till Katrin Rosemaysdot-
ter som är ansvarig för konst-
ateljén ”Konstmakarna”, om 
inte deltagarna där ville ha en 
konstutställning på Ekeby-
hovs slott, berättar Mia Grau-
ers, biträdande enhetschef i 
kommunens dagliga verksam-
het för personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning.

Därifrån växte idén till att 
omfatta alla de dagliga verk-
samheterna och även inbe-
gripa externa aktörer, såsom 
Alsnu skeppslag och musik-
gruppen Medvind som spelar 
och sjunger vikingainspire-
rad musik. Idéerna har sprud-
lat från alla håll och kanter. 
Vissa har förkastats för den 
här gången och andra har ut-
vecklats ytterligare för att till 
slut bli en del i ett varierande 
program där barnen är i fokus.

Utställningen av Konst-
makarnas verk kommer att 

hänga i slottsgalleriet och på 
området kan besökarna dess-
utom träffa en och annan näst 
intill autentisk viking, leka 
vikingalekar, sjunga allsång 
med Kurt Dahl och Marie 
Timmerman och köpa hant-
verk och hembakt.

– Huvudsyftet med vi-
kingadagen är att visa vad vi 
gör på de dagliga verksamhe-
terna och att vi dessutom blir 
en självklar del av samhällsli-
vet och kulturlivet, säger Mia 
Grauers.

Under senaste tiden har det 
producerats stora mängder 
vackra föremål som kommer 
att finnas till försäljning på 
Vikingadagen. Små jutevävs-
påsar stämplade med viking-
askepp ligger färdigsydda i 
högar, kläder till alla delta-
gare tar form i symaskinerna 
och en stor runsten har växt 
fram som ett dokument över 
några av dem som deltagit i 
föreberedelserna, precis på 
det sätt som vikingarna själva 
gjorde för drygt tusen år se-
dan. Denna gång är det dock 
papier mache som är materi-
alet, men färgskalan, runorna 
och den slingrande ormen är 
på plats precis som i en svun-
nen tid.

En specialskapad bok med 
en sagoberättelse som ut-
spelar sig på vikingatiden 

kommer också att finnas till 
försäljning. Likaså kommer 
besökarna att kunna köpa ett 
specialnummer om vikingar 
av tidningen ”Eklövet” som 
görs av den dagliga verksam-
heten Bryggan.

Alla har arbetat efter egen 
förmåga och när det gäller 
konstverken så är många ett 
resultat av samarbete på hög 
nivå. Någon har trätt pärlor på 
tråd och någon annan har sytt 
fast dem. Alla har en plats och 
när det kommer till slutresul-
tatet så är det många gånger 
oerhört kreativa konstverk 
som håller hög klass.

– Förutom att detta är ett 
jätteroligt projekt att arbeta 
med så har det öppnat upp 
för ett mycket större sam-
arbete över gränserna i våra 
egna verksamheter, både för 
personal och för arbetstagare, 
berätta Mia Grauers.

Nu går förberedelserna in i 
den intensiva slutfasen för att 
kulminera den 19 juni. Sen är 
det inte helt otänkbart att det 
på nytt börjar smidas planer 
för en ny vikingadag till nästa 
år, för alla verkar vara överens 
om att det här är början på en 
årlig tradition som med stor 
sannolikhet kommer att växa 
från år till år.

LO BÄCKLINDER

Vikingadag på Ekebyhovs slott

Förberedelserna inför Vikingadagen pågår för fullt i kommunens dagliga verksamheter. På stora bilden ovan 
ses Bosse Nilsson som gjort ett hundratal jutevävspåsar. T.v. Caroline Crambert har skapat ett paradtäcke 
till en av hundarna som ska vara med och dra en vagn under vikingadagen. T.h. Krister Andersson och Lotta 
Larsson ingår i Konstmakarna och ligger bakom många av de konstverk som kommer att ställas ut. 

Foto: Lo Bäcklinder

Full koll under
parketten.

Vår försäkring Varudeklarerat innebär
att huset du köper eller säljer är
besiktigat, samt att du är skyddad mot
kostsamma efterräkningar i tio år från
avslutad affär.

För att få veta mer om de unika fördelarna med att
köpa eller att sälja ett Varudeklarerat hus, kontakta
din Bobutik eller gå in på svenskfast.se.

EKERÖ MÄLARÖ TORG 4 TEL 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO



VILLA

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

VILLA

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

Mäklarhuset Ekerö  

3 633

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

VILLA

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

VILLA

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

VILLA

Färingsö - Kungsberga
UTGÅNGSPRIS: 995 000 kr
BOAREA/BIAREA: 78  /  15 kvm
ADRESS: Skogsbacken 19

FRITIDSHUS / PERMANENTBOSTAD

Färingsö - Skå - Tureholm
UTGÅNGSPRIS: 1 695 000 kr
TOMTAREA: 3 815 kvm
ADRESS: Höglundavägen 11

TOMT

3:a Ekerö - Sandudden
UTGÅNGSPRIS: 2 500 000 kr
AVGIFT: 4 697 kr/mån  BOAREA: 78 kvm
ADRESS: Mälarvyn 9, 1 tr

LÄGENHET +55

Färingsö - Sånga Säby 
ACCEPTPRIS: 1 395 000 kr
BOAREA/BIAREA/TOMT: 47/10/ 3100 kvm
ADRESS: Tingstaden 2:5

FRITIDSHUS

Färingsö - Stenhamra 
ACCEPTPRIS: 1 575 000 kr
TOMTAREA: 1 039 kvm
ADRESS: Strandvägen 18 B

TOMT

Färingsö - Kungsberga
ACCEPTPRIS: 3 495 000 kr
BOAREA: 158 kvm 
ADRESS: Kvarnvägen 14

VILLA

En 100% akrylatfärg för fasadader av trä 
eller betong. Akrylaten ger en slitstark och 
väldigt väderbeständig yta. Lätt att tvätta  
av och hålla rent. Färgen håller sin glans 
och kulör länge. Glans 25 halvmatt. Pris 
avser valfri kulör.

Modern oljefärg som går att måla på allt 
trä utomhus oavsett tidigare färgtyp! 
Färgen bygger på AMA-teknologi som ger 
ett optimalt skydd på fasader, möbler, 
vindskivor & fönster. Färgen har mycket 
hög glans och kulörbeständighet. Glans 
50 halvblank. Pris avser valfri kulör.

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

Vårda ditt hus!  
Vi har färgen du behöver!
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Erbjudandet gäller 4/6 – 18/6  2011 eller så långt lagret räcker.

Färg som är speciellt utvecklad 
för behandling av fönster och dörrar. 
Färgen ger en väderbeständig, tålig hård  
yta. Färgen fäster bra på gammal oljefärg. 
Glans 40 halvblank. Pris avser valfri kulör.

Svensktillverkad rödfärg av högsta 
kvalité. Lämplig på såväl nytt som 
tidigare rödfärgsmålade ytor oavsett 
tidigare fabrikat.

Färg för nytt och tidigare behandlat trä,  
t ex träfasader & staket. Färg som kom-
binerar alkydolja med linolja kombinerat 
med akrylat vilket säkerställer såväl 
inträning som väder- och ljusbeständighet. 
Glans 20 halvmatt. Pris avser valfri kulör.

din lokala färgspecialist

Specialpris 
hela sommaren!

Traditionell  
Rödfärg, 10L  

 199:-
(483:-)

Fönsterfärg  
PLUS  

 146:-
0,75 L 

Uteakrylat 25  

496:-  3 L
1399:-  10 L

Oljefärg PLUS  

639:-  3 L
1816:-  10 L
Gäller ej slamfärg

Supertäck  
Lasyr  

462:-  3 L
1355:-  10 L
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SKÅ | Den 11 juni är det 
åter dags för högtidsstund 
för alla flyg- och motoren-
tusiaster. För åttondende 
året i rad arrangerar Skå 
flygplats veterandag.

Klockan tio öppnas grin-
darna till flygfältet och under 
hela dagen kan besökarna tit-
ta på allt från gamla flygplan, 
bilar, motorcyklar, mopeder 
och militärfordon. 

– Vi bjuder in ägare till 
dessa gamla fordon. Men i 
och med att vi inte tar inträ-
de, har vi heller inga kontrakt 
med utställarna. Vi vet på 
ett ungefär vilka som kom-
mer, men vi kan aldrig lova 

någonting, berättar Niclas 
Bååth som är veterandagsge-
neral. 

Klart är att en spitfire kom-
mer, ett jaktplan från tiden 
kring andra världskriget.

– Det är ett av de roligaste 
planen att titta på, säger Nic-
las Bååth som själv är ägare 
till en röd Tiger Moth. Det är 
ett tvåsitsigt, öppet plan. Det 
är dubbeldäckat vilket inne-
bär att det har två vingar, den 
ena ovanför den andra. Flyg-
plansmodellen konstruera-
des på 30-talet för att använ-
das som skolflygplan. Niclas 
Bååths Tiger Moth kommer 
naturligtvis att visas under 
dagen.

Arrangemanget är väderbe-
roende men är vädrets mak-
ter med får besökarna se en 
del gamla maskiner i luften 
också. Det bjuds även på le-
vande musik.

Skå-Edeby flygplats kom till 
i samband med ockupatio-
nen av Norge och Danmark 
under andra världskriget.

Den tyska ”blixtkrigsfö-
ringen”, det vill säga att man 
gjorde snabba överraskande 
flyganfall långt in i motstån-
darnas länder och slog ut de-
ras flygplatser för att förlama 
deras luftförsvar. Tyskarna 
fick då herraväldet över 
luftrummet då fienden inte 

kunde starta längre. Detta 
uppmärksammade svensk-
arna och började att bygga 
reservflygfält, bland annat 
Skå Edeby, för att kunna om-
basera sitt eget jaktflyg till 
reservfälten.Dessa försökte 
man lägga så långt bort från 
fienden som möjligt. Man 
ville också ha ett flygfält nära 
Stockholm för huvudstads-
försvaret.

Skå Edeby flyplats består 
av ett flertal ladliknande röda 
byggnader som ger karak-
tären av ett lantbruk. I och 
med det kamouflerade man 
intrycket av en flygplats.

Flygplatsen är idag en vik-
tig resurs i det mellansven-
ska allmänflyget. På fältet 
förekommer pilotutbild-
ning, klubbflygning, flyg-
ning i samhällets tjänst för 
FFK (Frivilliga Flygkåren), 
sportflygning, veteran- och 
hembyggesflyg och ren re-
kreationsflygning samt ib-
land även ambulans- och 
polisflyg. 

Ett stort antal flygplan rör 
sig varje dag i området runt 
Skå-Edeby. De flesta av dessa 
har ingen anknytning till 
Skå-Edeby utan är på väg till 
eller från någon av de större 
flygplatserna i Stockholms-
trakten.

                              

                                EWA LINNROS

EKEBYHOV | Den 11 
juni ljuder musiken 
under trädkronorna i 
Ekebyhovsparken. Det 
är bokskogskonserten 
som pågått sedan 1984.

Bokskogskonserten har bli-
vit ett stående kulturinslag 
i kommunens kulturutbud. 
Det är inte bara mälaröbor 
som sluter upp utan också 
många besökare från Stor-
stockholm. Det har blivit en 
tradition att ta med picknick-
korgen och lyssna till musik 
ackompanjerat av bokträ-
dens lövsus och fåglarnas 
sång.

Det är Mälaröarnas musik-
förening Mämus som står för 
arrangemanget under Eke-
byhovs slotts intressefören-
ings paraply.

– Det tar cirka sex till sju 
timmar att bygga upp scenen 
som iordningställs kvällen 
före konserten. Om det blir 

regn blir konserten i Mä-
larökyrkan, men det är inte 
många gånger som vi be-
hövt flytta inomhus, berättar 
Gudrun Pettersson som är 
cellist i Mämus.

På årets program står Dvo-
rak, Beethoven, Gerswin, 
Champagnegalopp, Lord of 
the dances, The Prayer och 
folkmusik i arrangemang av 
Jonas Dominique. 

– Jonas Dominique har 
skrivit ett verk där han har 
gjort ett potpurri på folkmu-
sik. Han kommer själv att 
vara solist på horn, berättar 
Gudrun Pettersson.

Övriga solister är Josefin 
Persson som också är kon-
ferencier och Eva-Charlotte 
Roslin som även dirigerar. 
Årets konsert äger i år rum 
klockan 14, det vill säga en 
timme tidigare än vanligt. 

                           

                          EWA LINNROS

Veterandag på Skå

Bokskogskonsert

De traditionella bokskogskonserterna är ett populärt evenemang och 
många tar picknickkorgen med sig.                                Foto: Ove Westerberg

Veteranfordon av alla de slag dyker upp på Skå flygplats veterandag.       Foto: Ove Westerberg

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

För dig som vill ha service 
och brett produktutbud!

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

HEM- 
LEVERANS  

från 
 400:-



ONE HÅLLER FÄRGEN
– I UPP TILL 16 ÅR!

Inspiration  Tips  Trender  Kunskap  Tips 

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

www.malaroidedesign.se

Här finns vi!

C

One är den miljövänliga, Svanenmärkta fasadfärgen som färg-
säkrar 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!

på Nordsjö One!
25 %

Kunskap
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Äntligen sommar! Tänk på vinterns 
elräkningar redan nu.

Höga elpriser behöver inte betyda dyra värmeräkningar. Genom att 
hämta värmen direkt från din tomt kan du sänka kostnaderna med 
upp till 80 procent! Just nu har vi kampanjpris på fl era av våra 
effektivaste värmepumpar. Som vanligt ingår också marknadens bästa 
trygghetsförsäkring. Välkommen till oss på IVT, så hjälper vi dig till en 
billigare vinter. 

 
* Kampanjpriserna gäller 15 maj – 15 juli när du köper IVT Greenline HE, IVT Greenline HT Plus, 
IVT PremiumLine A eller X. Leverans senast i augusti. Kontakta din återförsäljare för en kostnadsfri 
besparingskalkyl. 

Just nu!
Kampanjpriser på 

värmepumpar till 15 juli*

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se  

Skå industriby, 179 75 Skå



Färentunafestival  Traditionsenligt var det festival på hembygdsgår-
den i Färentuna även i år. Den 20 maj uppträdde Färentuna skolas 
elever med sång och musik.  Många var med och mimade till årets 
melodifestivallåtar. Ett stort antal anhöriga var där och lyssnade och 
det fanns hembakat bröd och kaffe att köpa.                                   Foto: 
Monica Fogelqvist

Hairspray hette den fartfyllda teaterföreställningen som ett gäng ung-
domar från Ekerö kulturskolas dramagrupp framförde i Erskinesalen 
den 28 maj. Musikteatern var en del i den stora kulturfesten som även 
pågick i Ekebyhovsparken. 

 
Foto: Ove Westerberg  
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Kulturfesten i Ekebyhovsparken den 28 maj bjöd på många vällju-
dande musikgrupper från Ekerö kulturskola. Dessvärre var det alltför 
många öbor som missade den unika musikfesten där merparten av kul-
turskolans elever visade sina färdigheter. Innan det var dags för scen-
framträdandet värmde de unga musikerna upp sig med lite ”buskspel”. 

 Foto: Ove Westerberg  

Pang-pangunderhållning  Barnens eget bibliotek i Stenhamra hade 
den 23 maj besök av Staffan Eklund, förbundskapten för svenska skid-
skyttelandslaget. Staffan berättade engagerande om arbetet bakom 
landslagets framgångar och delade med sig av vad som kan hända 
”bakom kulisserna” i skidskyttevärlden.                    Foto: Ann-Marie Andersson

Jungfrusundsdagen vid Jungfrusunds marina den 21 maj blev en 
rekordstor familjefest i optimalt seglarväder. Den stora publikdragaren 
Briggen Tre kronor var knökfull med besökare tills den tog ett gäng 
förbokade passagerare med på en mäktig segeltur på Rödstens- och 
Fiskarfjärden utanför marinan.                      Foto: Ove Westerberg 

Grillfest När Färingsö trä bjöd in till grillparty den 25 maj hade man i 
förkalkylen räknat med drygt 100 besökare. Det kom knappt 300 som 
ville äta middag på byggvaruhuset. Invasionen bidrog till långa köer 
fram till grillkockarna. Före efterrätten kunde besökarna bland annat ta 
del av olika leverantörers erbjudanden.                            Foto: Ove Westerberg 

Tidsmaskinen  Söndagen den  22 maj var det musikal i Ekebyhovskyr-
kan med Ekerö barnkör under ledning av Marie Björnvad, Helena 
Hansson och prästen Jonas Gräslund. En kompgrupp med elever från 
musiklinjen på Kaggeholms folkhögskola bidrog till den musikaliska 
resan i musikalen ”Tidsmaskinen”.                                              Foto: 
Carin Tellström

Ungdomskulturstipendiet mottogs av trollkarlen Karon Nilzén 
Jonsson vid Ekerö kulturskolas kulturfest i Ekebyhovsparken den 28 
maj. Karon fick 20 000 kronor och massor av lovord för sina häpnads-
väckande insatser i trolleribranschen. Utdelare var kultur- och fritids-
nämndens 1:e vice ordförande Sivert Åkerljung.              Foto: Ove Westerberg  

Färingsölitteraturen. Olle Wingborg har inventerat och sammanställt 
det rika och omfattande material som finns skrivet om Färingsö. Kvällen 
den 12 maj presenterade han sitt arbete för en intresserad publik i 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Förteckningen finns att hämta gra-
tis på kommunens båda folkbibliotek.                                      Foto: Marit Anteskog

Förskolans dag firades den 19 maj  runt om i kommunens förskolor. På 
Ekebyhovs förskola firade barn, föräldrar och pedagoger med picknick 
och vernissage. Dessutom visades ett bildspel och dokumentationer av 
barnens skapande kring  temat ”konsumtion”.                  Foto: Camilla Nilsson
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50 ÅR SEDAN | Det är 
blomningstid och precis 
som nu firades detta också 
för 50 år sedan i Ekerö 
kyrka med blomnings-
fest. Festligheter blir det 
också på Färingsösidan då 
Svanängens IP invigs.

”Gråvädret hindrade inte 
ekeröborna att talrikt sluta 
upp kring årets kyrkohelg i 
blomningstid. Högmässan 
hade 450 besökare, man 
satt långt ut i vapenhuset, 
och kyrkkaffet i hembygds-
gården fick man dricka i 
omgångar”.

Precis som idag firas denna 
blomningsfest 1961 med en 
marsch från Ekerö kyrka upp 
till hembygdgården. Spel-
manslaget Upplänningarna 
med nyckelharpor och fioler 
leder marschen genom den 
blommande fruktträdsallén 
och äldst i det långa följet är 
förre kusken på Stavsund, 
83-årige Karl Hjalmar Pers-
son.

Innan marschen pre-
dikar komminister Ejnar 
Gunnard och från kyrkläk-
taren sjunger Färentuna-
Hilleshögs kyrkokör ”En 
vänlig grönskas rika dräkt”. 
Församlingen stämmer upp 
i ”Den blomstertid nu kom-
mer”.

”Nedanför kyrkbacken 
neg gullvivorna i långa rader 
och när man så tågade genom 
allén, var det som att vandra 
under ett valv av blommor.”

Kyrkkaffet serveras av 
Röda korsets Ekerökrets med 
ordföranden fru Ellen Petter-
son ”som välvilligt trugande 
övervärdinna bland tårtor 
och dignande kakfat.”

Blomningsfesten äger rum 
i slutet av maj.  En söndag i 
juni månad är det dags för 
nästa festlighet, nämligen 
invigningen av Svanängens 
idrottsplats.

”Fem timmars intressant 
och spännande underhåll-
ning kan man räkna med om 
man använder söndagen till 
att se Svanängens idrotts-
plats invigas” meddelas i Mä-
laröarnas nyheter 1961. Bort 
emot 400 invigningsgäster 
beskådade från läktarna fot-
bollsmatchen mellan Skå och 
Ekerö IK:s veteraner. Däref-
ter följer en pampig marsch 
där Skåklubbens idrottsmän 

tågar med fyra fanbärare 
i spetsen, skidåkarna bär 
skidstavar på axlarna och 
hockeyspelarna paraderar 
med ishockeyklubbor.

”Ett färggrant inslag i 
paraden var också Hammar-
bypojkarnas gymnastikelit i 
röda träningsjackor och vita 
byxor. Sist i tåget gick Djur-
gårdens stadiga brottare.”

Efter ett defileringsvarv 
stegar kommunalnämndens 
ordförande Bertil Flood fram 
till mikrofonen och nam-
nar högtidligt platsen till 
Svanängen. Och så förklarar 
han idrottsplatsen öppnad 
och invigd.

Idrottsplatsen har kostat 
totalt 208 000 kronor. Av 
dessa har 39 000 gått åt till 
markköpet. 

”Vi anser emellertid att 
de pengar som lagts ner har 
använts väl, sade herr Flood 
avslutningsvis.” 

Sedan fortsatte festivite-
terna och himlen höll tätt 
tills programmet var till 
ända. 

”Men sedan skvalade det 
desto bättre över den spenat-
gröna planen och den glän-
sande stybbanan, medan de 
för dagen nykritade linjerna 
upplöstes i juniregnet”. 

EWA LINNROS

Svanängens idrottsplats invigs 
med parader och underhållning

Bild från invigningen av 
Svanängens IP 1961.

ALLT FÖR DITT PROJEKT!
MASKINUTHYRNING TILL FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER

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

· DF330 Momentskruvdragare
· TD090 Slagskruvdragare
· ML100 Ficklampa

· 168467-9 Hölster
· 3 st 1,3 Ah Li-ion batterier
· 1 st Laddare

Erbjudandet gäller 4/6 – 18/6  2011 eller så långt lagret räcker.

10,8 V 
COMBOKIT  

med extra batteri 
2738:-

LCT303X1



Du skänker & vi säljer
BUTIKEN ÄR ÖPPEN LÖRDAGAR 10-14

INLÄMNING - TIS & TORS 13-20, LÖR 10-14

Flytta med Länsförsäkringar

FRITIDSHUS EKERÖ - ADELSÖ
Underbart smultronställe som inte ligger längre bort än ca 45 minuters

bilfärd från Stockholms innerstad. Hit åker du när avkoppling och

livsnjutning står på schemat.

ADRESS ADELSÖ SMEDSTORP BOYTA CA 37 M² / 3 ROK

PRIS 895 000 KR/EL HBJ

VISAS SÖ 12/6 14:30-15:30

MÄKLARE JOHAN VIKSTRÖM TELEFON 073-662 19 53

Bromma, 08-562 887 50

lansfast.se

Lillvillans 
Trädgård
Plantor
Krukväxter

Öppet alla dagar! Stugvägen 3 
Färingsö 2 km före Hilleshög
Telefon: 0709-620 999
Följ Lillvillans på facebook
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Infartsparkeringar nu!
Trafiksituationen på Ekerövägen 
är hopplös med alltför mycket 
köande. Långa bilköer är både 
skadligt för vår miljö och vår psy-
kiska hälsa! Vi måste på alla sätt 
hitta lösningar på köandet. Ett 
sätt är att göra Ekerövägen fyrfilig. 
Men löften om en fjärde fil från 
kommunalrådet och Moderaterna 
verkar inte bli verklighet de när-
maste åren. 

På trafikverkets hemsida står att 
”Trafikverket driver planeringsar-
betet med en målsättning om att 
påbörja arbetet 2012. Men detta är 
beroende av regeringens och andra 
myndigheters beslut. Byggtiden är 
beräknad till minst åtta år”.

I den överenskommelse som 
Carpelan undertecknade den 7 april 
2011 om Förbifart Stockholm och 
breddning av Ekerövägen till 4 smala 
körfält står ”En breddning av väg 261 
Ekerövägen, är viktig för att förbättra 
trafiksäkerheten och öka kapaci-
teten mellan Ekerö centrum och 
Brommaplan. Åtgärderna bör kopp-
las i tid till bygganden av Förbifart 
Stockholm”. 

Så sannolikheten är stor att vi 
måste dras med nuvarande trafike-
lände i åtta till tio år innan det kan 
ske någon förbättring genom fjärde 
filen.

För att göra det bästa av situatio-
nen måste därför kollektivtrafik-
åkandet på alla sätt uppmuntras. 

Dels måste pendelbåtstrafiken 
komma igång nu. Helst bör flera 
hundra bilister som idag åker bil till 
Brommaplan välja pendelbåten. 
För att de ska göra detta krävs det 
en centrumnära infartsparkering i 
anslutning till den kommande pen-
delbåten. Gör den parkeringen redan 
nu då centrumparkeringen vid kom-
munhuset i dagsläget är full.

 Dels måste fler ta bussen. För 
att detta ska bli möjligt behövs 
infartsparkeringar. Men snart är 
det inte längre möjligt att hitta en 
parkeringsplats på någon av kom-
munens infartsparkeringar. Vid 
infartsparkeringen i Skå, som ligger 
bredvid Svanängens IP, är det bilar 
överallt. Det är så mycket bilar att det 

är svårt att säga om det är en idrotts-
plats eller en parkeringsplats. Vid 
infartsparkeringen i centrum är det 
sedan länge överfullt. Vid Träkvista 
börjar platserna ta slut. Det här 
håller inte längre! Att lova och lova 
men aldrig genomföra har skapat en 
trafiksituation som är ohållbar. Vi 
i Öpartiet kräver nu att en plan för 
hur Moderaterna vill skapa en bättre 
situation presenteras till hösten. Vi 
ser också fram emot att vår motion i 
frågan behandlas snabbt och positivt.

– Öpartiets kommunfull-
mäktigegrupp: Ylva Forslid, 
Desirée Björk, Bernt Richloow, 
Inger Blomberg, Linus Forslid, 
Anton Brännlund

Jag har nu bott här i kommunen i 
snart tolv år och det har ju gått rätt 
bra, så länge man är två i alla fall. Nu 
har jag hamnat i en konstig situation, 
nämligen en skilsmässa! Ja ibland 
går det ju inte som man tänkt men 
livet måste ju gå vidare på nåt vis. Då 
börjar problemen. Jag har visserligen 
fast heltidsjobb här i kommunen 
men det finns inga planer i världen 
att det går att köpa en bostad här, 
själv. Vad då, säger folk som bor i 
andra kommuner och inte har såna 
lyxproblem som att ”bara” ha nån-
stans att bo!  De tror nämligen att 
jobbar man heltid då har man ju råd! 

Nu har jag inte det. Det finns ju vis-
serligen bostadsbolag här, men där 
är det kö och man kan inte få veta 
vilket årtionde man kan få bostad 
heller, vilket är konstigt för i andra 
kommuner, som Uppsala bland 
annat, där står det vilken plats man 
har i kön, men det är väl överkurs 
här tydligen? 

Det finns heller ingen förtur, även 
om man inte har nåt annat val än att 
sova ute att välja på. Förstår mig inte 
på mentaliteten som råder nuförti-
den eller är det bara här det funkar så 
kanske? Jag kanske bor i fel kommun 
bara?

Hörde att de bygger hyresbostäder 
både i Uppsala och Västerås. Synd att 
man inte kan bo där.

Varför  flyttar jag inte härifrån 
kanske ni undrar?  Jo, pappan till 
mina barn bor här och av nån konstig 
anledning vill han ha halva vårdna-
den, så flytta går inte.

Jag undrar en sak så här på slutet. 
Kan någon tala om för mig varför 
man säljer ut hyresbostäder, när det 
nu blivit svårare att få lån av banker 
och många har inte råd med dessa 
fantasisummor på bostäder här. Då 
kommer ju hyresbostäder att bli 
alternativet? Vad ska vi bo i då?

Jag vill verkligen veta det av någon 
som styr här i kommunen!  Var ska vi 
bo som inte kan köpa om hyresrät-
terna ska bort? 

Jag håller på och planerar för att 
bli uteliggare nu. Har ingen husvagn 
eller tält så jag måste nog leta upp en 
stor tät gran. Jag har nämligen inga 
släktingar eller familj som bor här, 
annars hade jag kunnat bo hos dem. 

Väntar på svar och är det någon 
som har en bostad så skulle jag bli en 
mycket lycklig människa.

– Bostadslösa mamman

Jag håller på att planera för att bli uteliggare nu!

ty
ck

!

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

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

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

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

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

Pia är socionom och dipl. Samtalspedagog, med mångårig 
er farenhet av samtalsterapi som metod för stöd och utveckling 
i livets olika skeden. Björn är utbildad i psykoterapi, och 
har mer än 15 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och 
familjebehandling.
Mottagning:

Pris: Möjlighet till reducerat pris beroende på ekonomisk 
situation.
Mottagningstid: även kvällar och helger, för att underlätta 
för dig.

Välkommen att höra av dig till:
Pia Svedberg, tel: 073-559 73 64  mail: pia@livsfokus.com
Björn Wilhelmsson, tel: 073-320 41 81  
mail: bjornwil@hotmail.com



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

DEMIDEKK ULTIMATE

Demidekkare 
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

2 för 1 + Solskydd! 
   

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

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1100 E Ekkke öörö centttrum EEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

Med kvalitetsglas från
Kaffet 

är alltid på!

   

Gäller t.o.m. 31/7 -11. 
Kan ej kombineras med 
andra erbjudanden.

Vid köp 
av nya 

kompletta 
glasögon 

bjuder 
vi på ett 

extra par 
från utvalt 
sortiment. 

Dessutom får 
du ett solskydd

från Polaroid på köpet

Succén 
fortsätter!

PREMIÄR
FÖR VÅR UNIKA

PEKSKÄRM!

ENKLARE KAN

DET INTE BLI!

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

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

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

www.eviheat.se

Vill du veta mer?
Fråga oss!

Vi är experter på att installera
Evi Heat Solvärmepumpar!

SOLVÄRMEPUMP
BEFRIAREN FRÅN ELBEROENDET

Tel: 08-560 354 08
www.birkaror.se
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�����DET HÄNDER  TILL DEN 19 JUNI

SPORT | Damer div 3A: 11/6 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Åkersberga BK ��18/6 kl 14 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-IFK Viksjö Damer div 4A: 8/6 kl 20 Svanängens IP: Skå DFF-Reymersholms 
IK Herrar div 4M: 11/6 kl 14 Träkvistavallen: Ekerö IK-FC Krukan ��18/6 kl 16 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Ekerö IK Herrar div 7D: 11/6 kl 13 Söderby: Munsö IF-Gimonäs FC ��19/6 kl 16 Adelsövallen: Adelsö 
IF-Stockholm BK
                                                                           Sportnyhet? • Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se

INNEBANDY | Lördagen 
den 7 maj hade Ekerö IK:s 
innebandysektion sin 
traditionella avslutning i 
Bollhallen. 25 av klubbens 
innebandylag var på plats 
och möttes i olika vän-
skapsmatcher. 
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KdZ[h�[d�ijeh�Z[b�Wl�ZW][d�
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c�ijWh[�eY^�7dZh[Wi�7Ya[l_$�
:[j�lWh�[d�heb_]�eY^�\Whj\obbZ�
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                     BENGT LARSSON

Ekerö IK:s innebandyavslutning
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KORT OM SPORT

BADMINTON |� I�dZW][d�
Z[d� .� cW`� X`�Z� f�� c�d]W�
kdZ[h^�bbWdZ[� eY^� ^�hZW�
cWjY^[h�f��X�Z[�i[d_eh#"�eY^�
kd]Zecii_ZWd� d�h� � Ekerö 
IKs badmintonsektion  ^WZ[�
abkXXc�ij[hiaWf$�D[ZWd�\�b-
`[h�h[ikbjWj[d0

Herrar singel Senior:
'0W�J^ecWi�B[`[hZWb
(0W�J^ecWi�E^biied
)0W�>�aWd�8[h][h[bb

Herrar singel Ungdom 11: 
'0W�7b[n�B[`[hZWb
(0W�;c_b�8WhjiY^

Herrar singel Ungdom 13: 
'0W�=kijWl�8hkddX[h]
(0W�CWhaki�Il[ZX[h]
)0W�<[b_n�B[jji[

Damer singel Ungdom 13:
'0W�CWh_[�7dieh][
(0W�7cWdZW�B_dZijh�c
)0W�:[d_i[�Job�cWha

Herrar singel Ungdom 15: 
'0W�Ebb[�@e^Wdiied
(0W�Ebb[�Jklb_dZ
)0W�@_c�HeiX[h]

Årets upplaga av Skol-dammästerskapet på Svanängens IP
FOTBOLL | 110 tjejer från 
årskurs 3, fyra fotbolls-
planer, sex domare, ledare, 
funktionärer och en snålkall 
vind vid Svanängens IP – 
detta var årets upplaga av 
Skol-DM. 
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              EVA LILJEROS
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FOTBOLL
Damer div 3A 
AIK DFF 6 6 0 0 25 - 6 18 
Hässelby 6 4 1 1 17 - 11 13 
IK Frej 6 3 1 2 17 - 7 10 
P 18 IK 6 3 1 2 13 - 10 10 
Skå IK  6 3 0 3 20 - 15 9 
IFK Viksjö 6 2 2 2 10 - 13 8 
FC Djursholm 6 1 3 2 8 - 11 6 
Åkersberga 6 1 1 4 5 - 14 4 
Brommapojkarna 6 1 1 4 5 - 22 4 
Vallentuna  6 1 0 5 7 - 18 3 
 

  
                

Herrar div 4M 
Ekerö IK 7 6 1 0 19 - 0 19 
Järla IF FK 6 5 0 1 20 - 9 15 
FC Krukan 6 4 1 1 15 - 8 13 
Spånga IS FK 7 3 0 4 9 - 17 9 
Skå IK  7 2 2 3 8 - 7 8 
Boo FF 7 2 2 3 10 - 11 8 
Långholmen FC 7 2 2 3 9 - 11 8 
Vasasällskapet  7 2 2 3 16 - 19 8 
Mariebergs SK 7 2 2 3 9 - 14 8 
Turkiska SK 7 2 0 5 6 - 11 6 
Djurgårdsbrunn 6 2 0 4 9 - 15 6

Herrar div 7D 
Gimonäs FC 6 6 0 0 22 - 6 18 
Wollmars FF 6 4 0 2 13 - 11 12 
Adelsö IF 6 3 2 1 9 - 7 11 
Skönadals BK 6 3 1 2 10 - 9 10 
En Bro Förmyck 5 2 2 1 8 - 7 8 
Real Gonzo FC 6 2 1 3 16 - 17 7 
Åkeshovs IF  6 2 0 4 14 - 15 6 
FC Kasam 6 2 0 4 10 - 12 6 
Stockholm BK 6 2 0 4 6 - 11 6 
Munsö IF 5 0 0 5 2 - 15 0 
 
 

      

Damer div 4A 
Bollstanäs DFF 6 5 1 0 31 - 5 16 
FC Järfälla 5 4 1 0 22 - 2 13 
Stocksunds IF 5 4 0 1 13 - 10 12 
Kallhälls FF 5 3 0 2 22 - 9 9 
Sollentuna   5 3 0 2 11 - 7 9 
Essinge IK 5 2 0 3 12 - 11 6 
Skå DFF 6 2 0 4 11 - 22 6 
Reymersholms  5 0 0 5 3 - 27 0 
Vasalunds DFF 6 0 0 6 3 - 35 0

Stjärnspelare från Superligalaget Caperio Täby Ricke Hyvärinen var på plats när Ekerö IK:s innebandysektion hade avslutning. Här är han tillsam-
mans med Ekerö IK P01 Sharks spelare Pontus Lindblom, Felix Berthner, Gustav Larsson, Ludvig Rosengren.                  Foto: Bengt Larsson

Finalmatchen mellan Ekebyhov och Närlunda blev en spännande och jämn match. Segrade gjorde slutligen Ekebyhov.                     Foto: Eva Liljeros



FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE  

MITSUBISHI OUTLANDER 

EDITION 30 PRIS 289.900  kr 

SVERIGES LÄNGSTA BILGARANTI

SEMESTERN ÄR RÄDDAD

Sommaren är här och det skall firas. Inte nog med den välkända 8-års 
garantin som Mitsubishi erbjuder, nu bjuder vi även på bränslecheckar 
till er som köper en ny Mitsubishi hos oss. 

5.000 kr bränsle för er som köper Colt fr. 119.900 kr, 
Lancer fr. 149.900 kr eller ASX fr. 199.900 kr. 

10.000 kr bränsle för er som som köper en Outlander fr. 259.800 kr, 
L200 fr. 266.150 kr eller en Pajero fr. 464.900 kr.

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHISTOCKHOLM.SE

Sveriges längsta bilgarantieriges längsta bilgarani lä t bil

www.tradgardsakademin.se

info@tradgardsakademin.se
Tel: 0431-123 55

Trädgårdsdesign Primo
- en distanskurs i trädgårdspl@nering 

för dig som vill bli trädgårdsdesigner!
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• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild. 

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

• Publicering sker i turordning och i mån av 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.

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

Sandviksv. 4, 08 - 560 310 65 
Ring för tidsbokning

Ny adress

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

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

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

TRYCK V-TAB, Södertälje 2011

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

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

HEMSIDA www.malaro.com/mn

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

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik 

och försäkringar. 

Brommaplan 420, Bromma

Tel. 08-709 86  50
 www.fonus.se Johan Kull

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

Hembesök  Jour dygnet runt 

Grattis Sofia 
Arnalid på 
9-årsdagen
den 25 maj. 
Många 
kramar från 
mamma,
pappa och 
Johan.

Välkommen 
Kajsa Folke-
gård, född 
den 12/4 
-11  önskar 
mamma 
Cissi, pappa 
Johannes 
och store-
bror Gabriel.

Grattis på 
10-årsdagen 
den 28/6 
älskade 
Maja!
Kramar från 
mamma, 
pappa, Frida, 
Sanna och 
Cissi.

Hipp, hipp, 
hurra på din 
födelsedag!
André du blir 
nu 9 år den 
13/6. Grattis 
från mamma 
pappa och 
lillebror 
Edgar.

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Datorn 
krånglar?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Tillbehör 
till datorn?

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Virus i 
datorn?

GRATTIS

Stort grattis Ann-Britt 
Helmersson som fyllde 70 år 
30 maj och har i midsommar 
varit gift i 45 år! 
Barnen med familjer

DÖDA

• Maj-Britt Johansson,        
Färentuna avled den 7 maj     
i en ålder av 84 år.

• Michael Nyrén, Stenhamra 
avled den 11 maj i en ålder  
av 29 år.

• Gunilla Irene Færden, 
Ekerö, avled den 13 maj i en 
ålder av 69 år.

• Ingrid Runa Maria Lund-
qvist, Ekerö, avled den 15 

maj i en ålder av 90 år.

• Bengt Gunnar Ratzinger, 
Ekerö avled den 16 maj i en 
ålder av 86 år.

• Konstanse Helene Birgitte 
Johansson, Ekerö, avled den 
22 maj i en ålder av 89 år.

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

Ring 0709 - 1PARTY alt 0708 – 33 85 01

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

www.svartsjocafe.se  08-560 413 00

Vår älskade

Irene Færden
* 2 februari 1942

lämnade oss hastigt 
men rofyllt 

13 maj 2011 

T O R E
PETER och NANA
Johanna  Dennis

CAMILLA och ANDERS
Joakim  Niklas 

För alltid älskad
För alltid saknad

Tack för allt 

Begravningen äger rum 
fredagen den 17 juni kl 11.00 

i Ekerö kyrka. Ljus klädsel. 
Efter akten skiljs vi åt.

Vår Älskade

Michael Nyrén
* 15 november 1981

har idag hastigt lämnat oss
Oändligt älskad och saknad

Stenhamra 11 maj 2011

A N N - C H A R L O T T E
VINCENT, CHARLIE

Pappa
Syster

Övrig släkt och vänner 

I hjärtat finns ett rum
som bara är för Dig
och var jag än tar plats
...så finns Du här hos mig

Jag hör Din varma röst
som inspelad musik
jag lyssnar om igen
för den är helt unik

I mörker och i ljus
Ditt ansikte jag ser 
ur minne tar jag fram
de bilder där Du ler

Men bland allt Du är för mig
finns något svårt att bära
- min längtan efter Dig
när jag inte har Dig nära

Begravningen äger rum torsdagen
den 16 juni kl. 14.00 i Ekerö
kyrka. Därefter inbjudes till

minnesstund i hemmet.
O s a till Ann-Charlotte 

tel: 070-7837673 senast 7 juni.

Vår älskade Mor
Svärmor, Mormor 

och Farmor

Ingrid Lundqvist
* 7 maj 1921

† 16 maj 2011

PETER och KARIN
Sofia Henrik Victor

HELÉNE och
MIKAEL

William Robin Smilla 

Ett hjärta av godhet
har slutat att slå

Begravningen äger rum
onsdagen den 22 juni 
kl 11.00 i Ekerö kyrka.

Ett varmt tack till all
fantastisk personal på
Kullens äldreboende,
avd. Blåklockan, för

kärleksfull omvårdnad.

NYCKELBY 
FASTIGHETER 

Hyr ut 
LAGER och 

CONTAINERS
Tel 0707-65 76 86 

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

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

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

SÄLJES

Båt till salu. Renoveringsob-
jekt Solö med 3 cyl diesel. 
20.000 kr. 759 06 10.

Dricksvattenautomat 
Gardena 5000/5. Ny, felköp 
2010, 3079:-. Kvitto finns. 
230 volt, 1100 W, 4500 L/H. 
Tryckhöjd 50 m. Sughöjd 8 
m. Max tryck 5 bar. Vikt 15,5 
kg. Pris  1.200:- 
gunnel.magnus@telia.com 
0761-27 08 60.

Kontorsbord, yta 195 x 80. 
500 kr. 073-975 69 56.

Ekbord 
med 6 
st stolar 
klädd 
sits. Pris 
2500:-. 
Bord 
(blått), 82 
b x 156 l x 
72 h + 
4 klädda stolar + vitrinskåp.  
Pris 400:-. Tel: 560 316 41, 
0706-27 72 45.

Platt TV 32” till salu, 1000:-  
Centrum (Samsung bild-
skärm).  Något defekt, 
störande  strimma i vänster 
bildkant. Därav priset. Pas-
sar endast till Parabol eller 
Boxer-anslutning,  ej central 
antenn! Tel: 560 447 06   
(Stenhamra).

KÖPES

Bordsvävstol. 073-992 47 87.

Önskar köpa 3-4 hönor för 
att komplettera min nuva-
rande hönsbesättning.
Ej dvärghöns. Ring Eva 070-
755 23 84 eller maila
eva.milberg@telia.com

UTHYRES

Del av hus vid Munsö kyrka 
långtidsuthyres. 3,5 rok 
om 102 kvm. Helt separata 
ingångar. Nyrenoverat. Hel-
kaklat badrum och nytt kök. 
Hyra 6 000 kr exkl el. Stor 
egen tomt. Mkt nära vattnet 
och naturskönt. Ring Nicole 
0708-43 16 50.

ÖNSKAS HYRA

Litet hus, lägenhet eller rum 
med egen ingång önskas 
hyra för en längre tid. Jag är 
en medelålders man med 
ordnad ekonomi arbetar i 
Ekerö kommun. Referenser 
går att ordna. Hör gärna av 
er. Allt av intresse. Ring Edu-
ardo på 070-755 58 87.

Önskas hyra mindre lägen-
het eller litet hus på Mälar-
öarna. Medelålders man 
med ordnad ekonomi som 
arbetar och studerar på 
Ekerö. En glad kristen man 

från Värmland. Ring Lars 
Göran 070-663 92 22.

Vi önskar hyra en flakmo-
ped till vår vigsel på Fä-
ringsö (Ölsta) den 18 juni.
Hoppas någon vill hjälpa oss 
med detta. 0703-67 07 88.

Enkel mindre stuga önskas 
hyra med lugnt enskilt läge 
för 6  mån ev längre på 
Färingsö alt Lovö. Goda ref 
finns. Wc, dusch önskvärt. 
Ring 0709-85 11 79.

Har du en lägenhet, mindre 
hus eller del i hus att hyra 
ut till mig? Jag heter Martin 
Karlsson och bor i Ekerö 
centrum. Jag vill gärna 
stanna här omkring. Jag 
har fast jobb och ordnad 
ekonomi. Ingen bil, inga djur, 
inga barn men väl två cyklar. 
Ring 0706-87 60 52.

TACK

Varmt tack till den vänliga 
man som tog hand om vår 
bortsprungna katt och stort 
tack till Kattstallet Åkeshov 
som la ner mycket jobb på 
att hitta oss och återlämna 
Allis. Tack också till er som 
såg våra efterlysningar och 
hörde av er om upphittade 
katter.
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Frågor? Ring 08-410 653 11

60 BUSSFÖRARE
Fler medarbetare till Södertälje

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!

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

VI BJUDER PÅ 

FÄRJEKORTET!
Bor du på Ekerö?

Frilans sökes 
Vi söker dig som kan hoppa in tillfälligt med kort varsel.

Dina kvalifikationer: 
Journalistutbildning, behärska redigering i InDesign och 
Photoshop, ha viss fotovana, god kännedom om kommu-
nen, bo på Mälaröarna, ha tillgång till egen bil, inte skygga 
för politik- och samhällsfrågor.

Intresserad? Mejla oss på 
red@malaroarnasnyheter.se
Skriv ”frilans” i ämnesraden.  nyheter

MÄLARÖARNAS



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

Gardinstänger och skenor Gardintyger  
Markisväv  Sybehör  Garn  mm 

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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VÄLLINGBY
! – Begagnade Bilar – !

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

Vard 10-18, lörd 11-15

08-687 11 70, 687 11 90
Bergslagsvägen 394 

Vällingby-rondell vid Shell

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!
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M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Jungfrusundsv 2 
Träkvista 

Tel:  560 355 01  

Öppet: 
Mån-fre 10-18

    Lör 10-14

Plisségardiner
Lamellgardiner 
Rullgardiner 

Måttbeställning

   

Köra moped 
i sommar?

Sista chansen nu!
Har du tänkt att ta mopedkort i sommar? 
Oavsett om du vill ha mopedkort för Klass I 
eller II (25 eller 45 km/tim) är det hög tid att 
anmäla dig nu. Årets sista två mopedkurser 
går av stapeln 14+16 juni samt 2+3 juli, se mer 
information på facebook och på vår hemsida 
www.ekerotrafikskola.se. 
Begränsat antal platser – först till kvarn!

Nedan följer merparten av de larm 
och anmälningar som inkommit till 
Ekerö närpolis och Södertörns brand-
försvar under den senaste tvåveckors-
perioden.

16 MAJ | Utanför en verkstad i Drott-
ningholm blir en bil av med båda regist-
reringsskyltarna.

-
Ekerö.

Väsby har un-
der helgen blivit utsatt för vandalisering 

Eldgarnsö.
Närlunda blir utsatt för in-

Ekerö -

17 MAJ | 
Bryggavä-

gen

Stenhamra.

18 MAJ | 
Ekerövägen

Träkvista sker en smitning från en 

-
-

Ekerö.
Ekerövägen 

vid Menhammars gård.
 Ekerö centrum -

Hilleshögsvägen blir ytterligare 

Färentunavägen
skadad.

Brygga-
vägen.

19 MAJ | Färentuna

bland annat.

20 MAJ | 
Ekerö sommarstad.

med körförbud vid Drottningholm.
Gräsåker

Munsö.
Jungfrusunds marina sker en 

Skå

Ekerö centrum 

Färentuna hittas ett dött rådjur vid 

21 MAJ | -
Adelsö.

Malmvik -

-
-

sum i Träkvista.

22 MAJ | 

Ekerövägen -

Gustava-
lund.

Färentunavägen, strax efter avfarten 

Tappströmskana-
len.

23 MAJ | -

Jungfrusunds ma-
rina.

i Ekerö centrum.
Lindö tun-

nel.

Ekerövägen
-

24 MAJ | 
Drottning-

holms slott.
Drottningholm 

blir en bil stulen.

25 MAJ | 

Tappströmskanalen. Brandförsva-

-

Björkuddsvägen.

Närlunda.

26 MAJ | 
Smedjegårdsvägen -

Ekebyhovsvä-
gen.

-
Enlundavägen

Kungsberga båtklubb blir en 

27 MAJ | -
Sundby

-
Ekerö-

vägen.
Träkvista skola

vid Munsö kyrka.

28 MAJ | Ekerö-
vägen

Jungfrusundsvägen sker en ska-

Smitningsolyckor och 
kollisioner på flera platser

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Vilda blommors dag
Botaniker Sture Nordmark 
leder färden till blomster-

rika lokaler på Färingsö. 
Tag gärna med flora, lupp 
och en matsäck. 19 juni kl 
10 vid Svartsjö slottsparke-
ring. Samarr: Mälaröarnas 
naturskyddsförening och 
Svensk botanisk förening.

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. 19 
juni kl 15, Ekebyhov.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

32  larmet går | 



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Personskador   
Asylrätt 
Allmän praktik

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

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

08-560 243 62

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 33

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

LACKERING

RÖRARBETEN

KONTORSMATERIAL M.M

FÖNSTER

PLÅTSLAGERIFÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRANDSKYDD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

Roger Sjögren 070-717 79 49

08-560 354 08

Nu på Ekerö!

F’SONS
ALLSERVICE AB

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

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

www.howqvistanderson.se

MMMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.
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PRIS 3 375 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 445 m² (friköpt). Björkstigen 6.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 3 rok, 64 kvm

Högt läge med sjöglimt Vacker trädgård Generös byggrätt för om- eller nybyggnad
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Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Martin Larsson, Linn Lagerqvist,

Elizabeth Kumlin, Christer Eriksson,
Susanne Eriksson

PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 1 282 kvm . Norrängsvägen 2. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

ADELSÖ STENBY 5 rok, ca 142 + 36 kvm

1-plans villa i toppskick Garage m uthyrningsrum/tonårsrum
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PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 1 008 kvm (friköpt). Stenstigen 13 B.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 160 kvm

Lantlig idyll Byggår 2002 Altan om 60 kvm i sydväst Garage
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PRIS 1 075 000 kr/bud. AVGIFT 5 913 kr/månad Tegelbruksvägen 3 D.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ CENTRUM 3 rok, 79 kvm

Högst upp i huset Inglasad balkong Ljus & trivsam Nära till allt!
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Nöjda 
medarbetare 

gör bra affärer.

Läs mer om ”Sveriges bästa 

arbetsgivare” på svenskfast.se

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING. WWW.SVENSKFAST.SE
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PRIS 3 695 000 kr/bud. TOMT 105 kvm. Stormansgränd 11.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, 129 kvm

Arkitektritat gavelläge Barnvänligt Ljust & luftigt Ljusschakt & extra gavelfönster Gedigna materialval

S
M
S
:A

6
7
4
4
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

FÄRINGSÖ ILÄNDAVIK 5 rok, 120 kvm

Gångavstånd till brygga & bad Tillby/renov -05 Soligt lantligt läge

S
M
S
:A

4
1
0
4
4

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 375 000 kr/bud. TOMT 2 050 kvm. Sättra Gård. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

ADELSÖ SÄTTRA 3 rok, 77 kvm + 77 kvm

Fri utsikt över Sättra gård Lantligt charmigt läge Renoveringbehov
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PRIS 2 100 000 kr/bud. TOMT 1 023 kvm . Gnejsvägen 9. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ STENHAMRA syd/väst läge med sjöutsikt

Tomt med bästa läge i Stenhamra
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PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 227 m² (friköpt). Harvägen 3a.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok, totalyta 198 kvm

Nyrenoverat i modern stil - öppen planlösning Stor solig altan
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Trygga din 
bostadsaffär.

Läs om vår unika 

försäkring Varudeklarerat 

på svenskfast.se

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING. WWW.SVENSKFAST.SE
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PRIS 4 875 000 kr/bud. TOMT 948 kvm (friköpt). Hagaringen 11.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ TAPPSUND 7 rok, 175 kvm + 13 kvm

Generösa sällskapsytor Byggår 2001 Centralt med naturen som närmaste granne 2 minuters promenad till Mälaren Insynsskyddad pool
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PRIS 4 750 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 2 670 m² (friköpt).. Frälsegårdsvägen 14.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

FÄRINGSÖ STAVSBORG 8 rok, totalyta 440 kvm kvm

Sjöglimt - Del i brygga och bad Nyrenoverat med ljus och rymd
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PRIS 2 090 000 kr/bud. TOMT 1 928 kvm . Sättvägen 12. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

MUNSÖ EKEBY 4 rok, ca 68 kvm

Renoverat invändigt o utvändigt Solig tomt m vacker utsikt
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

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