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Pendelbåt
kan bli
verklighet
En ritning på en miljövänlig pendelbåt, ett
förslag på en angöringsplats och stark politisk
påtryckning pekar mot att den efterlängtade
pendelbåten mellan Ekerö och Stockholm city
kan bli verklighet. | 4

FLER VRAK I MÄLAREN
Utöver Seaside på kant har nu också den båt som
legat i Tappströmskanalen under vintern, sjunkit.
Den lades vid Adelsö gårds brygga och sjönk strax
därefter. | 8
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”Vi är många som under lång tid arbetat
med att rädda Lovö. Vi har sagt nej till
infartsparkering och bussterminal på Lovö,
en bred infart förbi slottet och rondeller som
skulle ödelägga Tillflykten och Edeby. Och vi
har blivit bönhörda! Aldrig trodde jag att jag
skulle sjunga duett med Riggert Andersson,
Trafikverkets ansvarige för Förbifarten. Om
det är sant innebär det oerhörda förändringar. ”| 34 tyck

NYTT UPPROP FÖR MILJÖN
Vid Världsnaturfondens årsmöte på Drottningholms
slott lanserades en appell som riktar sig till kommuner, företag och forskare. Att minska gapet mellan
konsumtion och resurser är målsättningen. | 6

ÄNNU EN KILLE PÅ FÄLTET
Kommunen har anställt en ny fältsekretare som redan börjar bli en välkänd figur bland ungdomarna. | 6

SVARTSJÖ SLOTT ÖPPNAR FÖR ALLMÄNHETEN
“Svartsjö Sommar 2011” inbjuder till mycket konst, musik och evenemang under hela sommaren. På bilden
syns Hanna och Frida Wahlberg. I bakgrunden startar Stina Odlinder Haubo en guidtur. Foto: Ove Westerberg

ÖLSTA FOLKPARK 100 ÅR
I augusti firar Ölsta folkpark sina 100 år med stort
jubileum. Artister underhåller. Det blir danstävling
och många andra kringaktiviteter. | 18

www.statoil.se

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

LEDIG

Bilda AB – tre månaders
bokföring på köpet!

lokal i byn

Ring 070- 456 81 71

www.butiksbyn.se

Lyssna på vår radioreklam på erb.se

2 för 1 + Solskydd!
Succén
fortsätter!

Vid köp
av nya
kompletta
glasögon
bjuder
vi på ett
extra par
från utvalt
sortiment.
Dessutom får
du ett solskydd
från Polaroid på köpet
Gäller t.o.m. 20/8 -11.
Kan ej kombineras med
andra erbjudanden.

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

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

Blomsterutställning
Under sommaren bjuder
Drottningholms slottsförvaltning besökarna på en
pelargon- och fuchsiautställning som pågår mellan den
11 juni-28 augusti samt att
slottsrosens dag firas den 2
juli. Drottningholm.

Ekebyhovs slott
Vernissage av Konstmakarnas sommarutställning, en
annorlunda vikingautställning. 12 juni kl 12-16, galleriet, Ekebyhovs slott.
Arr: Ekerö dagligverksamhet, handikappsomsorgen.
Galleri Utkiken
Upplevelseutställning: ”Det
var en gång... en vikingatid”.
Årets upplevelseutställning
tar utgångspunkt i världsarvet Birka och Hovgården.
För hela familjen. Galleri
utkiken, kulturhuset, Ekerö
C. Arr: Ekerö kultur i samarbete med Riksantikvarieämbetet.
Hantverksstallet
Till och med 26 juni: ”Udda
festligt” – utställning med
kläder, smycken och accessoarer i skinn, tovat, ull och

siden av Ane Svenheden och
Teresia Frödinger. 28 juni-17
juli: Britt Roempke – måleri,
keramik. 19 juli-7 augusti:
Joanna Armstrong – akvarell. 9 augusti-28 augusti:
Ulla West – måleri i olja.
Hantverksstallet, Jungfrusunds marina.
Konstvinden
Konstnärerna Charlotta
Lindvall, Lotta Johnzon,
Lilian Ohlson, Anna Eriksson visar oljemålningar,
akryl och akvareller. Helen
Karlsson – gipsdesign och
måleri. Silversmide av Lotta
Johnzon Use It. Miniutställning med Anna Lettse,
fotograf. Lördagar kl 11-15,
Jungfrusundsvägen 2, Träkvista torg.
Skytteholm
Gertrud Appelqvist ställer
ut en handfull målningar
i blandteknik: akryl, krita,
tusch på Skytteholms golfklubb. Öppet dagligen till kl
6-22.

EVENEMANG

Midsommar
Midsommarfirande i slottsparken. Kl 11: Midsommarstången kläs, ta gärna
med egna blommor. Kl 13:
Dansen börjar med ”Tvåås”. Servering kl 12-16. 24
juni, Ekebyhovs slottspark.
Fri väg för räddningsfordon
råder, därav begränsad
parkering vid slottet.

Parkera gärna vid Ekebyhovsskolan. Arr: Färingsö
Lions och Rädda barnen,
Ekerö i samarbete med Ekebyhovs slotts intresseförening och Ekerö kulturnämnd.
Midsommar
Midsommarafton firas
traditionsenligt med dans
kring stången, fiskdamm,
lotterier, pilkastning, skjutbana, servering m.m. 24 juni
kl 12-16, Hembygdsgården
i Färentuna. Arr: Färingsö
hembygdsförening.

Midsommar
Mid
Midsommarstång kläs 23
juni kl 18, ta gärna med
blommor. 24 juni familjefest
med dans kring midsommarstången till spelmän,
tombola, fiskdamm, skjutbana korv, fika och m.m. 24
juni kl 12-15. Adelsö festplats. Arr: Adelsö IF.

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

FORTS PÅ SIDAN 22

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

30 par engångslinser
+ undersökning

Ord.pris 710:-

Hos oss får alla råd att se!

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

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

Med kvalitetsglas från
Kaffet
är alltid på!
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EKERÖ 08-564 109 80

B Ekerö Ekebyhov

B Ekerö Närlunda
Utgångspris 4 950 000:5 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 180 kvm, biyta 90 kvm
Tomt 2 670 kvm trädgårdstomt
Adress: Björkuddsvägen 123
Visas sön 19/6 12.30-13.30
och mån 20/6 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2798 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 4 895 000:7 rok, varav 4-5 sovrum
Boyta 180 kvm, biyta 105 kvm
Tomt 771 kvm Byggt 1978
Adress: Skäluddsvägen 35
Visas sön 3/7 14.00-15.00
och mån 4/7 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2519 till 72456
för beskrivning

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

Rymligt hus med representativ
sällskapsdel i entréplan.
Balkong på övre plan med
glittrande vy! Helt ny relax med
bastu samt gillestuga med
öppen spis. Öppet kök och rejäl
matsal och utgång till stor altan
i söderläge. Del i brygga med
båtplats. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2519.

B Färingsö Skå

B Ekerö Sundby
Utgångspris 3 950 000:6 rok, varav 3-4 sovrum
Boyta 185 kvm, biyta 40 kvm
Tomt 2 827 kvm
Byggt 2001,
Adress: Bredlötsvägen 7
Visas sön 19/6 12.30-13.30
och mån 20/6 18.30-19.15

Utgångspris 3 950 000:7 rok, varav 5-6 sovrum
Boyta 150 kvm, biyta 95 kvm
Tomt 1 732 kvm Trädgårdstomt
Byggt 1956/2007
Adress: Klockarvägen 11
Visas sön 19/6 15.00-16.00
Vacker villa som byggdes om
2007. Trivsamt och lummigt
läge. Underbar terrass om ca
40 kvm med vacker utsikt.
Mysigt uterum som kan användas året om. Trivsam planlösning med genomgående ljus
färgsättning. Bergvärme.
Gångavstånd till affär, skola,
dagis och buss.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2801.

Vacker och gedigen byggd villa
med naturskönt läge. Genomgående ljus och modern färgsättning. Vackra detaljer. Stor
altan med matplats och jacuzzi.
Stort lantkök. Bergvärme.
Garage. Naturen runt knuten
och nära till badplats. Ett hus
som måste ses och upplevas
på plats! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2603.

B Ekerö Gällstaö

B Ekerö Helgö

B Ekerö Sommarstad
Utgångspris 3 400 000:5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 106 kvm
Tomt 90 kvm
Byggt 2003
Adress: Parkterrassen 6
Visas mån 27/6 18.30-19.30
och tis 28/6 19.00-19.30
Sms:a: FB 1071-2729 till 72456
för beskrivning

Utgångspris 2 875 000:4-5 sovrum
Boyta 123 kvm
Tomt 1 332 kvm Byggt 1967/
1999
Adress: Allévägen 1
Visas sön 3/7 11.00-12.00
och tis 5/7 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-2823 till 72456
för beskrivning

Fint och ljust radhus ritade av
arktiekten Gert Wingårdh
belägna på populära Gällstaö!
Tre bra sovrum på övre plan.
Rymligt vardagsrum med braskamin och utgång till altan och
trädgård i sydost! Stilrena
inredningsval, flytta in och bara
njut. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2729.

Charmigt och väldisponerat
enplanshus. Lugnt och lantligt
beläget med fin utsikt över
ängsmark och Mälaren. Öppen
trevlig planlösning till vardagsrum, 5 rejäla sovrum samt 2
badrum. Nära till buss, bad och
golfbana. Renoveringsbehov.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2823.

B Ekerö Sandudden

B Ekerö Sandudden

Nyfiken vad som
händer på bostadsmarknaden?

Utgångspris 4 990 000:4 rok, boyta 169 kvm och biyta 36 kvm
Adress: Kaggeholmsvägen 58
Visas sön 3/7 kl 12:30-13:15

Fast pris 5 245 000- 5 395 000:7 rok, boyta 182 kvm
Adress: Fantans Väg 9-15
Ring för visning!

Fast pris 4 600 000 - 4 750 000:5 rok, boyta 153 kvm
Adress: Sanduddsvägen 44-64
Visas 19/6 kl. 14.00-14.45, för annan tid ring!

Kontakta oss på
Fastighetsbyrån
Ekerö

Äntligen en stor fastighet på eftertraktade Helgö!
Totalrenoverat -09. Nära buss, skola och mataffär. Perfekt pendlingsläge till city. Garage.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2440.

Smarta och funktionella 2-planshus byggs av C4hus på sluttningstomter mot Mälaren. Endast 4
kvar!Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2641.

Nyfunkis med känsla och stil! Längst in på
återvändsgata finner man dessa 2-planshus med
lugnt läge! Carport ingår.Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2831.

08-564 109 80

4 nyheter

| BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'%?JC>'%&&

Pendelbåt ett steg närmare
KOMMUNEN | I takt
med att mälaröbornas
tålamod provas allt mer i
pendlingsköerna till och
från stan ökar pressen på
politiker och tjänstemän
att göra något för att lösa
problemet. Kollektivtrafik
på vatten är ett av de förslag som kan tänkas lätta
kötrycket. Nu finns både
ritningsförslag på en båt,
föreslagen kajplats och
många som jobbar hårt för
en lösning på det politiska
planet.
Trots att ingen pendelbåtstraﬁk ännu är inom sikte
mellan Ekerö och centrala
Stockholm så pågår ett intensivt arbete på många håll för
att det ska bli verklighet av
visionen. Nyligen presenterades en föreslagen design på
hur ett fartyg skulle kunna se
ut som bygger på kunskaper
och erfarenhet inom kollektivtraﬁkområdet och modern
fartygsteknik.
Fartyget beräknas kunna ta 200 passagerare, 30
cyklar och kunna avverka
sträckan mellan Ekerö och
Stockholm city på 30 minuter utan stopp, jämfört med
de 50 minuter som motsvarande sträcka tar att åka med
bil. Om färjeresenärerna

tenbussen hoppas också på
att verksamheten ska komma
igång.
– Frågan är nu på agendan
på ett eller annat sätt hos
samtliga relevanta parter.
Vattenbussen har också blivit uppvaktad av ett par intressenter från näringslivet.
Helst skulle man ju bara vilja
gå igång och köpa båtar så att
vi kan börja åka till våren,
men tyvärr är det en del pusselbitar som måste falla på
plats innan det låter sig göras,
säger hon.

väljer sjövägen istället för
att åka bil är även miljöpåverkan avsevärt mindre.
Nackdelen med det fartyg
som föreslagits är att det inte
kommer att kunna klara av
att ta sig fram när det är is.
För att klara det skulle färjan
behöva vara mycket tyngre
och därmed inte vara lika
miljösmart.
Nu är dock frågan hur man

ska gå vidare.
– Landstinget kan inte
lägga alla pengar utan nu gäller det att få till ett samarbete
med kommunen och de lokala företagen på Mälaröarna
för att kunna göra verklighet
av det hela, säger Michael
Stjernström, (KD), ledamot i
traﬁknämnden.
Han är en av dem som jobbade hårt för att få till det
lyckade pilotprojektet med
båtbuss mellan Nacka strand,
Nybroplan och Lidingö. När
det nu planeras för ytterligare
linjer tycker han och många
med honom att Ekerö är en
lämplig angöringsplats.
Inom politiken pågår ett hårt

arbete för att driva på arbetet.
– Vi jobbar nu för att lyfta
frågan inom alliansen både i
landstinget och lokalt i Ekerö

Förslaget på båtbussen är tänkt att kunna ta ombord 200 passagerare och 30 cyklar. Restiden mellan Ekerö
och Stockholms city är beräknad att ta 30 minuter utan stopp.
Fotomontage: Marianne Heed-Miskar och Philip Karlsson

kommun, säger Michael
Stjernström.
Från kommunens sida har
samtliga partier tagit ställning för en pendelbåt och
kommunstyrelsens ordförande skickade bland annat
för en tid sedan ett brev till
SL:s styrelse om att Ekerö vill
ingå in en utvidgning av pendelbåtstraﬁken.
– Samtliga gruppledare

från alliansen ska träffa SL efter semestrarna för att diskutera frågan. Ekerö kommuns
uppfattning står fast om att
få till en försöksverksamhet
med pendelbåtstraﬁk snarast
möjligt, säger Peter Carpelan
(M), kommunstyrelsens ordförande.
När det gäller angöringsplats och andra servicefunktioner som behövs för att

kunna starta en sjöburen
kollektivtraﬁk är han även
positiv.
– Det ﬁnns ett antal tänkbara platser som vi är villiga
att iordningställa och bekosta
om en försöksverksamhet
med pendelbåtstraﬁk blir
verklighet, säger Peter Carpelan.
Susanna Hall Kihl som
driver organisationen Vat-

Färingsö församling 20 juni - 28 augusti

Kyrkvisningar!

Gudstjänster

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

LÖRDAG 25 JUNI
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst Midsommardagen
Kiki Svee

SÖNDAG 24 JULI
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst med dop
Apostladagen Ellen Jakobsson

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

SÖNDAG 26 JUNI
Färentuna kyrka
kl 11.00 och kl 15.00
Konﬁrmationsgudstjänst
Johannes döparens dag
Kiki Svee

SÖNDAG 31 JULI
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Sjätte söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård

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

SÖNDAG 3 JULI
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Andra söndagen efter trefaldighet
Ellen Jakobsson
SÖNDAG 10 JULI
Skå kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Tredje söndagen efter trefaldighet
Kiki Svee
SÖNDAG 17 JULI
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Fjärde söndagen efter trefaldighet
Kiki Svee

LO BÄCKLINDER

Musik i sommar

SÖNDAG 7 AUGUSTI
Skå kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Kristi förklarings dag
Lars Brattgård
SÖNDAG 14 AUGUSTI
Sånga kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Åttonde söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård
SÖNDAG 21 AUGUSTI
Färentuna kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Nionde söndagen efter trefaldighet
Leif Lindström
SÖNDAG 28 AUGUSTI
Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst
Tionde söndagen efter trefaldighet
Lars Brattgård

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

Bland annat är det infrastrukturen runt verksamheten som behöver lösas.
– Först och främst behöver mark avsättas för parkeringsplatser och andra servicefunktioner. Vattenbussen
kan tänka sig att köpa denna
mark för att snabba upp processen. Ett formellt samarbete mellan kommunens
tjänstemän och Vattenbussen tror jag skulle förbättra
möjligheterna att få till en
lösning med SL snabbare och
bättre. Vattenbussen strävar
efter att kunna erbjuda en
pendelbåt för den breda massan och inte bara för en smal
elit, fortsätter hon.

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.
TISDAG 12 JULI
Hilleshögs kyrka kl 19.00
Trubadurafton, Alf Berglund spelar
och berättar om boken
“Nu ska vi sjunga”
TISDAG 26 JULI
Sånga kyrka kl 19.00
Orgelkonsert “Mozart och hans
vänner”. Rickard Backlund organist
TISDAG 9 AUGUSTI
Skå kyrka kl 19.00
“Chopin kan låta högt som rock”
Johan Kyllmar cello.
Rickard Backlund organist
TISDAG 23 AUGUSTI
Färentuna kyrka kl 19.00
Orgel- & pianokonsert Fransk musik
av C Franck, preludium och fuga med
variation, koral i a-moll Pianomusik av
M Ravel, C Debussy, Rickard Backlund organist, Jonas Lundahl pianist

Priserna gäller vecka 25 t o m söndag 26/6 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Tappström

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

äntligen
MIDSOMMAR

Nu är butiken laddad med allt som hör sommaren till. Här är några
av våra ﬁna erbjudanden, ﬂer hittar du i veckans annonsblad.
Välkomna önskar Mikael Dahlbäck med personal.
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Handla andra varor fö
köpa...
minst 300 kr så får du

/kg

1k

/kg

Entrecôte
Naturkött pampas. Ursprung Uruguay.
Ca 750 g. Garanterat smakrikt. I bit av nöt .

Färskpotatis

Veckans
gvara
självscannin

Sverige. Max 5 kg.

Gräddﬁl
ICA. 3 dl.
Max 3 erbj/kund.
Jfr pris 16:33/liter.
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Jordgubbar
Dagspris
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Mer
3 x 20 cl. 3-pack.
Jfr pris 8:33/liter.

Rädisor i knippe
Holland. Ca 330 g.
Max 3 knippen/hushåll.
Jfr pris 3:03/kg.

1k

/st

2490
/st

Årets Sill 2011
Öppet i midsommar
Midsommarafton 8–18
Midsommardagen 10–22

Klädesholmen. 420 g.
Purjolök och svartpeppar.
Jfr pris 59:28/kg.

En tjänst för dig med ICA Kort. Anmäl dig i förbutiken.
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Ny fältsekreterare
gillar kommunens unga
MÄLARÖARNA | Sedan ett
par månader tillbaka har
Mälaröarnas ungdomar ett
nytt ansikte att vända sig
till om de behöver stöd eller
bara vill prata. Johan Bratås
är ny fältsekreterare och har
med liv och lust kastat sig
in i samarbetet med kommunens ungdomsaktörer.
– Det känns som ett jätteroligt jobb med stora utvecklingsmöjligheter. Efter den
här korta tiden tycker jag att
kommunens ungdomar är
väldigt väluppfostrade och
trevliga. Att de är lite högljudda emellanåt tycker jag
bara är friskt, säger Johan
Bratås med ett litet skratt.
Sedan början av april har
han ägnat sig åt att sätta sig
in i arbetet, träffa människor
inom kommunen och lägga
grunden för samarbetet med
instanser och personer som
på olika sätt arbetar med
kommunens ungdomar.
Och så har han givetvis varit
ute på gatorna och fritidsgårdarna och träffat ungdomar. Ofta tillsammans
med Rolf Bergenstråhle
som är en välkänd person
för många av kommunens

yngre medborgare. Förutom att vara ansvarig för fritidsgården i Stenhamra har
Rolf Bergenstråhle även en
del i sin tjänst som innebär
att han tillsammans med
Johan Bratås ska röra sig
ute på nätter och kvällar där
ungdomarna befinner sig,
för att lära känna dem och
vara tillgängliga om någon
behöver stöd eller bara en
pratstund.
– Vårt uppdrag är att jobba
uppsökande och förebyggande och att ﬁnnas där ungdomarna ﬁnns. Förhoppningen är att ungdomarna
ska få förtroende för oss och
att de ska kunna komma till
oss om det är något de vill berätta eller diskutera, förklarar
Johan Bratås som har tidigare
erfarenhet både som fältsekreterare och skolkurator.
Både han och Rolf Bergenstråhle pratar om hur
viktigt det är att föräldrar
har tydliga riktlinjer angående vad som är okej eller
inte när det gäller deras ungdomar.
– Det är viktigt att ha nolltolerans både när det gäller
rökning och alkohol. Om
man tillåter det i liten ut-

Johan Bratås jobbar tillsammans med Rolf Bergenstråhle som är en
välkänd person för kommunens ungdomar.
Foto: Lo Bäcklinder

sträckning sänder man ut
signalerna om att det är okej
att tänja på gränserna. Det
är viktigt att man orkar ta
ﬁghterna och samtalen när
de kommer, även om det säkert många gånger är lättare
att låta bli, säger Rolf Bergenstråhle.
Både Rolf Bergenstråhle
och Johan Bratås kommer
att röra sig ute bland ungdomarna till och från under
sommaren och uppmanar
föräldrar att göra detsamma.
De kan inte nog poängtera
vikten av närvarande föräldrar på de platser ungdomarna
rör sig på kvällarna för att öka
tryggheten.
Fritidsgårdarna har stängt

under sommaren och öppnar
återigen strax innan skolan
börjar i augusti. Inom kommunen ordnas dock en hel
del aktiviteter.
Sommarträning i ﬂera olika
kampkonster, fotbollsskolor, sommarhockeyläger och
moppekurser är några av alla
de aktiviteter ungdomarna
får en chans att ägna sig åt.
På Fabriken ordnas låtskrivarverkstad under två helger
i juli och ﬁlmskaparkurs i
mitten av augusti. I Ekebyhovskyrkan är det kafékvällar på onsdagarna under hela
sommaren.
LO BÄCKLINDER

Nytt upprop för bättre miljö
DROTTNINGHOLM | Att
minska gapet mellan
vad vi förbrukar och vad
jorden tål är det övergripande målet i uppropet
”Drottningholmsappellen”.
Den lanserades vid
Världsnaturfondens (WWF)
årsmötet och 40-årsjubileum som firades på
Drottningholms slott den
25 maj.
Uppropet som är tänkt att
undertecknas av företag,
kommuner, organisationer
och forskare har som målsättning att hitta nya samhällsövergripande lösningar
för hållbar utveckling och
friska ekosystem.
– Ekerö kommuns inriktningsmål är att Ekerö ska vara
ett hållbart samhälle utvecklat
av medborgare, företag, organisationer och kommunen.
De nationella och regionala
miljömålen utgör självklara
och viktiga utgångspunkter
för beslutsunderlag. Vilken
påverkan den nyligen lanserade Drottningholmsappellen
kan komma att ha på kommunens arbete med miljömålen
är för tidigt att säga, säger Johan Elfver, kommunens informationschef.
Det var stor uppslutning

när Drottningholmsappellen introducerades på Drottningholms slottsteater. Cirka
250 personer deltog bland

annat från WWF:s styrelse
och förtroenderåd, kungen,
representanter från organisationer, forskarvärlden, politik och näringsliv.
Appellens
övergripande
mål är att minska gapet mellan vad vi förbrukar och vad
jorden tål. Det innebär bland
annat att energisystemet
ställs om så att det år 2030
innehåller minst 80 procent
förnybar energi samtidigt
som vi minskar energianvändningen, att koldioxidavtrycket från våra transporter
halveras, att boende, konsumtion och produktion och
import av varor med stor påverkan uppfyller kriterierna
för ekologisk hållbarhet.
– Vi är naturligtvis glada
för de naturvårdssegrar som
WWF har uppnått under de
gångna åren och vi är trygga
i vetskapen om att det går
att göra skillnad. Men utmaningarna inför framtiden är
enorma. Redan idag förbrukar
svenskarna naturresurser som
motsvarar tre jordklot. Därför
lanserar WWF Drottningholmsappellen. Det krävs nya
tankesätt och lösningar för att
bevara biologisk mångfald,
friska ekosystem och minska
svenskarnas ekologiska fotavtryck, säger Håkan Wirtén,
generalsekreterare på WWF.

LO BÄCKLINDER

Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster
Adelsö-Munsö

Adelsö kyrka
KUNG LADULÅS
2, 3 , 7 och 9/7 kl 19.00
MUSIKGUDSTJÄNST
31/7, lö 13/8 kl 19.00
Munsö kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST
26/6, 10/7 kl 19.00
Ansgarskapellet
GUDSTJÄNST
17/7 kl 12.00
(båt från Lindby brygga 11.00)
MUSIKANDAKT
ti 26/7 kl 19.00
Olle Nordbergs museum
MUSIKGUDSTJÄNST
24/7 kl 19.00
Visning och kaffe kl 18.00
Husby loge
MUSIKGUDSTJÄNST
7/8 kl 18.00

Ekerö

Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA
Midsommardagen 25/6 kl 18.00
fr.om 3/7-21/8
varje söndag kl 11.00
SOMMARMUSIK
to 30/6, 21/6, 4/8 kl 19.00
FESTKONSERT Ekerö körvecka
lö 9/7 kl 18.00 - biljetter ticnet
Ekebyhovskyrkan
MÄSSA
varje onsdag kl 19.00

Lovö

Lovö kyrka
KYRKOGÅRDSVANDRING
23/6 kl 18.00
MUSIK I SOMMARKVÄLL
23/6, 14/7 och 28/7 kl 19.00
HÖGMÄSSA
7/8 kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
14/8, 21/8 kl 11.00

nr 11 2011

KYRKSIDAN
En sommar fylld med MUSIK
SOMMARSVERIGE.
Allt går in i ett lugnare tempo – semesterlugnet sprider sig.
Här ute på våra öar kan vi glädja oss åt att bilköerna
rna
försvinner.
Sommarfolket ﬂyttar in. Många vinterboende lämnar
mnar Mälaröarna för andra öar, hemtrakter eller sommarparadis.
adis.
Också i kyrkan sprider sig lugnet – mycket av vardagsverksamdagsverksamheten tar sommarlov.
På helgerna är det lite annorlunda – lördagarna fylls våra
kyrkor av förväntansfulla dop- och bröllopsgäster.

M
u
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Olika gudstjänsttider
Under semestertider har vi större frihet att leva i vår
år egen
dygnsrytm. Gudstjänsttiderna i våra olika kyrkor ger
er också
valmöjligheter
Den traditionella gudstjänsttiden – söndag kl 11.00
00
gäller i Ekerö kyrka.
Kl 16.00 är det musikgudstjänster i Drottningholms
lms
slottskyrka under juli månad.
3n$GHOV|0XQV|¿UDVGHÀHVWDJXGVWMlQVWHUQDVRP
RP
musikgudstjänster kvällstid, 19.00 eller i något fall 18.00.
Kung Ladulås
På Adelsö görs en riktig storsatsning – Beryl Kornhill
hill
har skrivit och regisserat ett drama om Magnus Ladulås.
dulås.
Carina Einarson har skrivit och sammanställt musiken.
usiken.
Sammanlagt ett trettiotal medverkande framför spelet
let
vid fyra olika tillfällen.
Musik i sommarkväll
Torsdagskvällar är konsertkvällar – alternerande
mellan Ekerö och Lovö kyrkor.
Under veckan 4-9 juli kommer Ekebyhovskyrkan
n
att fyllas av sång dagtid – EKERÖ KÖRVECKA.
Körveckan avslutas med två konserter – fredagskvällen i Eric Ericsson-hallen på Skeppsholmen
och på lördagen i Ekerö kyrka.

Mer om allt detta – och som extra bonus om alla musikevenemang i Bromma, Färingsö och
Västerledsförsamlingar kan du läsa i foldern som kommit i brevlådan.
<WWHUOLJDUHH[HPSODU¿QQVLYnUDN\UNRU
Se också vår hemsida www.svenskakyrkan.se/ekero och stiftsannonsen i SvD och DN.

Drottningholms slottskyrka
MUSIK I SOMMARNATTEN
24/6 kl 22.00
HÖGMÄSSA
26/6 kl 16.00
MUSIKGUDSTJÄNST
varje söndag 3/7-31/7 kl 16.00

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

SOMMARKYRKA
ALLT ÖVERSKOTT GÅR TILL BISTÅND & SOCIALT ARBETE

i Ansgarskapellet på Björkö
måndag-fredag 12.00-16.00
under juli månad

SOMMARÖPPET

Guidning, litet bokbord, enkelt ﬁka

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

Lördagar 10.00-14.00
Inlämning ti-to 13.00-20.00
STÄNGT 25/6 och 10/7-2/8

Gör en utﬂykt till Björkö och besök den
vackra kyrkan med dess konstskatter

väll
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Seaside och andra vrak
TAPPSUND | I snart två års
tid har Seaside vilat mot
strandkanten vid Tappsund
och många ställer sig frågan om den någonsin kommer att försvinna. Svaret
från rronofogdemyndigheten är detsamma – vi kan
inte ge någon tidsangivelse.
Trots att kronofogdemyndigheten sedan hösten 2009
då Seaside kantrade, haft ett
ﬂertal
upphandlingsförfaranden för att ﬁnna någon
som kan avlägsna fartyget på
ett miljömässigt säkert vis,
har ingenting skett. Många
mälaröbor undrar varför
kommunen inte agerar. Faktum är att kommunen inte
har så stora möjligheter att
påverka situationen då det är
ägaren till Seaside samt Kronofogdemyndigheten som
bär ansvaret för att båten ska
bort.
Det kommunen har gjort
är att JO-anmäla kronofogdemyndigheten i slutet av
oktober 2010 för orimligt
lång handläggningstid kring
Seaside.
kronofogdemyndigheten har yttrat sig, men
kommunstyrelsen ﬁnner inte
att några nya uppgifter framkommit.
Som tidigare kan kronofogdemyndigheten inte ge
något ordentligt besked.

– Tyvärr har inte så mycket
mer konkret hänt, annat än
att vi nu är ännu närmare
att få fram ett detaljerat lösningsförslag, det vill säga ett
sätt att bärga, bogsera och
hugga upp Seaside. När samtliga kvarvarande intressenter
lämnat sådana lösningsförslag kan Kronofogdemyndigheten välja en av dessa för att
utföra arbetena. Tyvärr styr
jag inte över upphandlingsarbetet, så jag vågar inte lämna
något besked om när det kan
vara klart. Detta har en tendens att dra ut på tiden, säger
kronofogde Mathias Molin.
Vid tidigare upphandlingar

har ett slutdatum satts för inkommande anbud. Nu ﬁnns
inte ett sådant vilket i sig
också kan fördröja processen
ytterligare.
–
Upphandlingsformen
som Skatteverket använder
är ny och kallas för konkurrenspräglat dialogförfarande
som är mer anpassat för komplexa ﬂerstegsärenden. Jag
som uppdragsgivare till Skatteverket kan ha önskemål om
skyndsamhet, men jag kan
inte sätta en deadline tyvärr,
berättar Mathias Molin.
Linus Sundemar som är
kontaktperson för upphandlingen på Skatteverkets inköpsenhet känner ingen oro.

– Det är alltid svårt att bedöma tiden för en upphandling beroende på vad man
får in för anbud. Men det ser
bra ut. Vi har lovande intressenter. Det här är däremot ett
unikt fall med alla juridiska
vändningar och inte minst
miljöaspekten. Det man är
orolig för är att det ske någon
form av miljökonsekvens. Vi
har ställt som ett viktigt kriterium i upphandlingen att
miljösäkerheten går främst i
och med att det är en vattentäkt. Men vi har krävt att det
ska ske skyndsamt utifrån
förutsättningarna, säger Linus Sundemar och fortsätter:
– Kompliciteten ligger i att
det är många inblandade parter. Det är markägaren, kommunen är en viktig intressent
och ytterligare en part är ägaren till båten. Han överklagar i stort sett alla beslut som
fattas. Men det ser som sagt
lovande ut och vi har mycket
starka anbud som kommit in.
Den andra båt som legat i
Tappströmskanalen under
vintern och som också den
väckt oro bland mälaröborna
att ytterligare ett vrak skulle
ta plats i kanalen, ﬂyttades
när våren tog fart. Den blev
inget vrak i Tappström men
bara några veckor efter det att
den ﬂyttats sjönk den vid en

ägaren att bärga båten, men
det förutsätter att det ﬁnns
en ägare och att denne är
mottaglig för denna typ av
myndighetsbeslut, och det
är nog tveksamt i det här fallet, säger Kaspar Fritz som är
miljö- och hälsoskyddschef
på kommunen.

Båten som legat i Tappströmskanalen under vintern, for vidare till
Adelsö gård där den sjönk för några veckor sedan.
Foto: Csilla Patachich

brygga utanför Adelsö gård.
Csilla Patachich som äger
Adelsö gård har redan tidigare råkat ut för att få ett vrak
vid sin brygga. Den gången
ﬁck hon till slut bekosta arbetet själv för att få bort vraket.
När den båt som legat i Tappströmskanalen dök upp vid
hennes brygga sa hon till att
man genast måste åka därifrån.

– Jag vände mig till sjöpolisen eftersom båten blev kvar,
och bad dem att de skulle
hjälpa mig att dra bort båten,
men de svarade att de inte
hade tillstånd till detta, berättar Csilla Patachich.
Hon vet inte hur hon ska
kunna bli av med vraket.
– Det här är inga lätta frågor. Miljönämnden skulle
möjligen kunna förelägga

Även om man vet vems
den sjunkna båten utanför
Adelsögården är, är det svårt
att komma åt denne då båten
saknar registrerad ägare.
– Justitiekanslern har konstaterat att ingen myndighet
har ett tydligt ansvar för att
bortforsla båtvrak. Han ansåg
att sådant ansvar borde ﬁnnas
hos stat eller kommun och
skickade det vidare till regeringskansliet. Mig veterligen
har ännu ingenting hänt som
förändrar rättsläget, säger
Kaspar Fritz och fortsätter:
– Vi har haft ﬂera ärenden
genom årens lopp som rör
övergivna båtvrak och de har
alla tagit lång tid att lösa. Ibland har det slutat med någon
slags överenskommelse där
någon privatperson haft intresse av att ta hand om fartyget.

EWA LINNROS

Vi växer…

/Z[LUL[HISLYHY]P`[[LYSPNHYLL[[RVU[VYP:]LYPNL:UHY[ÄUUZ]PWr1\UNMY\Z\UKZ4HYPUHMYH[[LYIQ\KH
]rYH[QpUZ[LY[PSSMYL[HNLUWr,RLY+L[OpYpYL[[UH[\YSPN[Z[LNMYVZZH[[RVTTHUpYTHYL]rYHILÄU[SPNHR\UKLYP:[VJROVSTZYLNPVULU

=PSS+\ZVTpYYLKV]PZUPUNZRVUZ\S[]HYHTLK&
(KTP[pYPKHNkYLIYVZZ[YZ[HLRVUVTPI`Yr]PÄUUZp]LUL[HISLYHKLP:\UKZ]HSS=PHUWHZZHYVZZLM[LY]rYHR\UKLYZILOV]VJO[HYL[[OLSOL[ZHUZ]HYMYMYL[HNZLRVUVTPM\UR[PVU=PZ[rYMYR]HSP[tVJO[Y`NNOL[]PHONRVTWL[LUZZHT[TVKLYUHLMMLR[P]HHYIL[ZZp[[=PpYH\R[VYPZLYHKLYLKV]PZUPUNZRVUZ\S[LY]PH:9-:]LYPNLZ9LKV]PZUPUNZRVUZ\S[LYZ-YI\UK
=PZRLYU\[]rWLYZVULYZVT]PSS]HYHTLKVJOL[HISLYH(KTP[Wr,RLYVJO]p_HTLKVZZ=PZLYH[[K\ZVT
ZRLYpYUVNNYHUUZ[Y\R[\YLYHKHUZ]HYZ[HNHUKLVJOZLY]PJLPUYPR[HK([[K\ZQpS]Z[pUKPN[RHUHYIL[HTLKYLKV]PZUPUNYHWWVY[LYPUNVJOIVRZS\[+\OHYTPUZ[[]rrYZLYMHYLUOL[MYrUI`YrLSSLYLRVUVTPH]KLSUPUN
=pSRVTTLUTLKKPUHUZRHU[PSSVZZ
:PZ[HHUZRUPUNZKHNpY
2VU[HR[WLYZVU!4HY[PU.\Z[HMZVU
;LSLMVU!  4VIPS!
,WVZ[!THY[PUN\Z[HMZVU'HKTP[ZL
/LTZPKH!^^^HKTP[ZL

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

www.maklarringen.se

Ekerö Älvnäs

Färingsö Skönvik

Modern arkitektur och en fantastisk utsikt! Nybyggd villa från 2008 med trevlig planlösning, högklassiga
materialval, härligt ljusflöde och smakfull färgsättning. Fint kök med rymlig matplats, stort vardagsrum med
ryggåstak och panorama fönster med utsikt över Älvnäs och Mälaren, öppen spis. 4 rymliga sovrum och stort
allrum. Två helkaklade badrum varav det ena har en läcker bastu med utsikt. Garage med anslutning direkt från
huset. Ett flertal utgångar till de stora härliga altanerna. Ringmärkt innebär att fastigheten bl a är besiktigad
och försäkrad mot dolda fel.

Stor, sjönära villa om ca 250 kvm med sjöutsikt och båtplats. Huset är byggt vid förra sekelskiftet, har massor
av gammaldags charm, är ett stenhus klätt i träpanel. 7 rum och fint Puustellikök. Vackra detaljer, trägolv, eldstad. Underbart gästhus med egen trädgård. Ca 47 kvm + sovloft. Byggt 1929. Modernt Puustellikök, allrum
med braskamin och tak i nock, fint duschrum. Altan, egen infart. Ett praktistk extrahus för generationsboende,
gäster/tonåring eller uthyrning. Endast ca 300 m till bad och båtplats. Sjöutsikt mot Väntholmsviken och
bad-/båtplats i Karlskärsviken. Dubbelgarage. Gammeldags trädgårdstomt om 4.189 kvm, enligt detaljplan
styckbar. Nära till busshpl. Besiktigad.
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Rödhakevägen 3B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t
t
t

Skönviksvägen 7
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Lundhagen

Ekerö Färingsö

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

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.
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Fritidsvägen 12
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Tureholmsvägen 131
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

www.maklarringen.se

Färingsö Stenhamra

Färingsö Stenhamra - Sundby By

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

Högt vackert läge med vidsträckt utsikt! Mycket trevlig villa om 266 kvm. Altandäck med stort spabad och
sol hela dagen! Entréplan med 5 fina rum och nytt modernt kök. Stora sällskapsytor, biorum, kontor/gästrum.
Kakelugn 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 busshpl, ca 5 min till skola, barnomsorg samt mataffär.
Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

t Boarea:
150kvm
kvm
*Boarea:
150
t Tomt:
335kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1335
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 5 750 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Knosterstigen 6B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
BOSTAD/KONTOR/HANDEL/HANTVERK
Unikt tillfälle att förvärva 9.777 kvm centralt i Närlunda, Ekerö tätort. Enligt detaljplan kan 6 fastigheter
bildas med bostad (samt kontor)samt 2 fastigheter med kontor/handel/hantverk. 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 från 1933 om ca 130 kvm samt verksamhetslokal om ca 400 kvm. Ca 15 min till Bromma, bra busskommunikationer.

t
Tomt:9 9777
777kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rd/natur/bergstomt
trädgård/natur/bergstomt
*Tomt:
t
Utgångspris: 8 000 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t

Ekerövägen 51, 53
Carola Sellman 0702-56 00 77

t Boarea:
133kvm,
kvm,biarea:
biarea:
133
kvm
*Boarea:
133
133
kvm
t Tomt:
839kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
4 4839
t Utgångspris: 4 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

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

Ekerö Gällstaö
Nästan nybyggd villa med modern arkitektur och ljus färgsättning. Stora fönsterpartier och öppna ytor
skapar en härlig boendemiljö med mycket ljusinsläpp. Fina materialval med hög standard. 8 rum och kök
varav 5-6 bra sovrum. Varmbonat garage. Tomt anlagd av trädgårdsfirma med fina planteringar och
påkostade stenläggningar och stödmurar. Asfalterad infart och fin belysning runt om huset.

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

t
t
t

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

Ekerö Lundhagen

Ekerö Träkvista

Fint hus med stor lekvänlig tomt i underbara Lundhagen om 6 rum och kök med generationsboende/
uthyrningsdel om 3 rum och kök med 2 sovrum, vardagsrum, duschrum och kök. Huset har 4 sovrum,
vardagsrum, allrum, 2 badrum varav det ena nyrenoverat och det andra med bastu. Totalt 233 kvm. Härlig
uppvuxen trädgård med flertalet fruktträd. Mycket nära till badplats. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a
innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

En egen oas mitt i Träkvista. Äldre trädgårdsmästeri som bevarats i gammal stil. Ursprungsbostaden är från
1790-talet, totalrenoverat och tillbyggt 1960/90. Stort lantkök med vedspis och lucka till mat-/vinkällare.
5-6 rum med fint bevarad charm, 2 kakleugnar. Gästhus med egen lägenhet. Carport och flertal förråd.
Ringmärkt innebär att fastigheten är bl a besiktigad och försäkrad mot dolda fel!

t Boarea:
151kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
151
3636
kvm
t Tomt:
466kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1466
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Utgångspris: 4 350 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Hagens Backe 14
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
130kvm
kvm
*Boarea:
130
t Tomt:
716kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
2 2716
t Utgångspris: 4 950 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

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

Färingsö Degerby

Ekerö Skärvik

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

Ett enormt charmigt hus endast ett stenkast från Mälaren och Skärviks fina ångbåtsbrygga. Stort läckert kök
med öppenspis, vardagsrum med kamin, inglasad veranda, fem sovrum samt allrum. Separat byggnad med
gästrum och förråd. Stor taköverbyggd sk "amerikansk veranda". Bergvärme och tillgång till brygga. Lummig
uppvuxen trädgårdstomt. Besiktigad.

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

t
t
t

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

t Boarea:
172kvm
kvm
*Boarea:
172
t Tomt:
829kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Tomt:
829
t Utgångspris: 6 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

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

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

www.maklarringen.se

Färingsö Prästnibble

Ekerö Väsby

Generationsboende - Allt i ett plan! På stor härlig tomt och med ett vackert lantligt läge ligger denna trevliga
enplans villan med separat lägenheten/uthyrningsdel. Huset har en boyta om ca 150 kvm, fördelat på 4 rok.
I direkt anslutning finns en separat nyrenoverad lgh om 54 kvm. Carport för två bilar och gott om
uppställningsplats för bil/båt. Bra med förrådsutrymmen. Bergvärme. Stort soligt altandäck med utomhusjaccuzzi. Ringmärkt innebär att fastigheten är bl a besiktigad och försäkrad mot dolda fel!

Fantastiska ytor och genomgående välskött är denna stora och välplanerad villa om totalt 244 kvm, fördelat
på 8 rok, 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.

t
Boarea:204
204kvm
kvm
*Boarea:
t
Tomt:2 2258
258kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t
Utgångspris: 4 250 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Prästnibblevägen 30
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

t
t
t

Slåttervägen 26
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väsby

Färingsö Prästnibble

Färingsö Hillersjönäs

Toppenläge! Hörntomt som vetter mot litet skogsområde. 5 rum och kök varav 4 sovrum. Utvändigt
renoverat med omlagt tak, renoverad fasad och nya fönster. Två härliga uteplatser. Invändigt ett visst
renoveringsbehov. Bra utomhusförråd och garage i länga. Gångavstånd till buss, dagis, skola m.m.
Besiktigad.

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 fastigheter. Endast ca 30 min till Brommaplan.
Besiktigad.

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

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

*Boarea:
t
Boarea:58
58kvm,
kvm,biarea.
biarea.36
36kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:11753
753kvm
kvmsluttningstomt
sluttningstomt
*UtgÃ¥ngspris:
250 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 22 250
*HillersjÃ¶nÃ¤svÃ¤gen
t
Hillersjönäsvägen 1 1
*Lena
t
LenaFalck
Falck070-759
070-75959
5997
97
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

t Boarea:
125kvm
kvm
*Boarea:
125
t Tomt:
172kvm
kvmhÃ¶rntomt
hörntomt
*Tomt:
172
t Utgångspris: 1 995 000
000 kr
kr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

Rapsvägen 20
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Kungsberga Myrudden

Ekerö Skärvik

Ekerö Närlunda

Ekerö Gällstaö

Sjöläge med perfekt västerläge och fin kvällssol! Nybyggd
1-plans villa (2009) med ett fantastiskt fint läge nära Mälarens strand. Modernt, lättskött och stilren villa. Braskamin.
Servitut på område vid sjön. Stor altan på sjösidan med sol
hela dagen! Vinterbonat gästhus och fristående garage.
Trädgårdstomt delvis gränsande mot skogsområde.

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. Endast ett par
minuters promenad till bad.

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

Modern design och fina materialval har detta trevliga 2plans 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.

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

*Boarea:
t
Boarea:90
90kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:22328
328kvm
kvmnatur/skogstomt
natur/skogstomt
*UtgÃ¥ngspris:
400 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 400
*MossvÃ¤gen
t
Mossvägen 26
26
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:132
132kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:592
592kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
850 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 850
*MelonvÃ¤gen
t
Melonvägen 20
20
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

*Boarea:
t
Boarea:118
118kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:107
107kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*UtgÃ¥ngspris:
650 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 33 650
*RiksrÃ¥dsgrÃ¤nd
t
Riksrådsgränd 99
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

Färingsö Ölsta

4:a Ekerö Brittgården

4:a Färingsö Färentuna

3:a Färingsö Färentuna

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

Tillfälle! 1-plans 3:a + inredd vind i Brittgården! Mycket
fint bostadsrättsradhus med gavelläge. Nytt kök 2008,
matplats + barbänk. Nya vitvaror. Fint vardagsrum med
utgång till altan. 2 sovrum på bv + 1 stort rum på ov. Bra
förvarings-utrymmen både in- och utvändigt. Uteplats
med kvällssol. Lättskött trädgård. Garage i länga. Nära till
affärer, buss, skolor och bad.

Bra läge! Trevligt 2-plans Br-parhus med fri naturutsikt och
s/v-läge. Fint kök i björk. 3 sovrum + arbetsrum/gästrum.
Mysigt vardagsrum med utgång till altandäck, helt insynsskyddat, härlig vy och sol hela eftermiddagen/kvällen. Badrum, duschrum och separat tvättstuga. Stenlagd uteplats
på entrésidan med förmiddagssol. Förråd och garage.

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.

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

*Boarea:
t
Boarea:72
72kvm,
kvm,biarea:
biarea:27
27kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
875 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 11 875
*Avgift:
t
Avgift:44921
921krkr
*BrittgÃ¥rdsvÃ¤gen
44
t
Brittgårdsvägen 44
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560

t
Boarea:100
100kvm
kvm
*Boarea:
t
Utgångspris: 875
*UtgÃ¥ngspris:
875 000
000 kr
kr
t
Avgift:55889
889krkr
*Avgift:
t
UlrikaJansdotters
JansdottersVÃ¤g
Väg 38
38
*Ulrika
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*Carola
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40

*Boarea:
t
Boarea:60
60kvm,
kvm,biarea:
biarea:23
23kvm
kvm
*UtgÃ¥ngspris:
995 000
000 kr
kr
t
Utgångspris: 995
*Avgift:
t
Avgift:33960
960krkr
*Ulrika
t
UlrikaJansdotters
JansdottersvÃ¤g
väg 26
26
*Carola
t
CarolaSellman
Sellman0702-56
0702-5600
0077
77
*MÃ¤klarringen
08-560328
32840
40
t
Mäklarringen EkerÃ¶
Ekerö 08-560
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Avåkningar och felkörningar
FAKTA


FÖRÄNDRINGAR I SOMMARTIDBALLERNA 2011:

>> Linje 176 – 20-minuterstrafiken förlängs en timme alla dagar.
>> Linje 177 – 20-minuterstrafiken förlängs en timme alla dagar. Ny avgång från
Mörby station till Brommaplan cirka klockan 09:00 måndag-fredag. En tidig
morgontur förlängs och utgår från Skärvik kl. 5:05.
Under vintern har flera bussar åkt av vägen. Busstrafiken på Adelsö har utöver avåkningar också drabbats på
annat vis då bland annat vissa förare inte hittat rätt väg. På Arriva satsar man nu på att ge förarna extra stöd
och vidareutbildning utöver den introduktionsutbildning de redan har.
Foto: Ove Westerberg

ADELSÖ | Busstrafiken på
Adelsö har haft en hel del
komplikationer, något som
Arriva försöker åtgärda.
Arriva har även gjort ett
flertal förbättringar i busstrafiken på Mälaröarna
inför sommar-, vinter- och
vårtidtabellen.
Det har varit mycket krångel
på Adelsö, framförallt i vintras med avåkningar.
– Adelsö, med sitt vägnät,
erbjuder en av våra största
utmaningar. Särskilt med
tanke på att vi har haft den
snörikaste vintern på mycket
länge. Men visst stämmer det
att vi haft en del problem på
Adelsö under vintern. Trots
dessa har vi ändå en hög andel levererad traﬁk till och
från Adelsö och vi gör vad vi

tröm
Pierre S

kan för att resenärerna på ett
säkert sätt ska komma till och
från arbetet och skolan, säger
Åsa Ekman, affärsutvecklare
på Arriva Sverige AB.
Det har även varit svårigheter då vissa förare inte hittat rätt väg på Adelsö, man
har kört åt fel håll och även
valt fel väg vid Lindby trots
att det är skyltat med “bussväg”.
– De två felkörningarna
som har skett är mycket beklagliga. Vi har utbildat en
stor andel nya förare för att
kunna täcka upp ökande traﬁkutbud men även för en del
pensionsavgångar.
Olyckligtvis har det ändå hänt och
dessa förare har fått ytterligare stöd och vidareutbildning,
utöver den introduktionsutbildning vi redan har och an-

Peter Lundblad

ser vara tillräcklig, fortsätter
Åsa Ekman.
Arriva har också en ständigt pågående dialog med
väghållare, ansvariga för färjan, Traﬁkverket, föreningen
Värna Adelsö och resenärer
för att identiﬁera och genomföra förbättringsåtgärder. Exempelvis kommer nya bussvägs-skyltar att sättas upp.
Arriva har gjort ett ﬂertal
förbättringar i busstraﬁken
på Mälaröarna inför sommar-, vinter- och vårtidtabellen. Sommartidtabellen för
2011 gäller från den 24 juni21 augusti, varav högsommarperioden infaller den 4
juli-till den 5 augusti.

>> Linje 301 – Ny avgång från Brommaplan till Skärvik klockan 15:25 måndagfredag för- och eftersommar.

>> Linje 302 – Ny avgång från Brommaplan till Knalleborg klockan 19:10
måndag-fredag. Nya morgonturer (i motrusning) Ekerö C - Knalleborg och
omvänt på eftermiddagen. Turerna ersätter befintliga turer på linje 342 och
förkortar restiden.

>> Linje 303 – Ny avgång från Jungfrusund till Brommaplan klockan 06:30
måndag-fredag.

>> Linje 305 – Ny avgång från Ekerö C till Älvnäs klockan 19:25 må-fr. Nya
morgonturer (i motrusning) Ekerö C - Älvnäs och omvänt på eftermiddagen.
Turerna ersätter befintliga turer på linje 342 och förkortar restiden.

>> Linje 309 – 30-minuterstrafiken i rusningsriktningen måndag-fredag upprätthålls även under högsommaren.

>> Linje 323 – Ny avgång från Lovö kyrka till Brommaplan klockan 14:40 måndag-fredag. Nya turer på helgförmiddagar så att utbudet blir lika lördag och
söndag. En eftermiddagsavgång från Strömdal till Brommaplan måndagfredag, trafikeras inte under högsommaren.

>> Linje 325 – Avgången kl. 17:20 från hållplats Kommunalhuset trafikeras inte
under högsommaren.

>> Linje 342 – Ny avgång från Jungfusund till Älvnäs klockan 17:34 på lördagar och söndagar. Turer som ersätts av nya turer på linjerna 302, 303 och
305 dras in. Morgontrafiken lördagar och söndagar får nya avgångstider och
därmed bättre anslutningar till och från Brommaplan.

EWA LINNROS

remias Basse Wickman
Emeli Je

Välkommen till vackra Björkö i
1 juli.
Mälaren och visfestivalen den
rivare under

Lyssna och njut till visartister och låtsk
man. Peter
ledning av Pierre Ström, känd tolkare av Bell
s, (cellist och
Lundblad (Ta mig till havet), Emeli Jeremia
isk låtskrivare)
låtskrivare) och Basse Wickman (legendar
medverkar.

Fredag 1 juli kl. 19.00

gården 18.30
Båt avgår från Rastaholm (Ekerö) 18.00, Hov

Boka biljett inkl. båtresa ToR på:
stromma.se/birka eller ticnet.se

Alla är hjärtligt välkomna till
oss på Mälarö GK Skytteholm!
Restaurangen är öppen dagligen och här kan
du avnjuta Dagens lunch på vår veranda eller
inne i matsalen
För frågor & bokning ring 08-560 233 58

www.malarogk.se
För mer information och tidtabell se
www.stromma.se/birka

www.husmanhagberg.se

Ekerö Gällstaö

Ekerö Älvnäs

Arkitektritat drömboende med fin vy över Mälarvik från såväl altaner som interiör. Stora glasade ytor som ger ljusflöde från
flera väderstreck. Generös takhöjd ger rymd. 270 kvm. By 2004. Påkostade materialval och genomtänkt planlösning. Hiss mellan de
tre våningsplanen. Altaner med sol från morgon till kväll. Ett objekt utöver det vanliga! Närhet till såväl färjan mot Slagsta som Ekerö
Centrum. Fina grönområden på nära håll.
Visas: Vänligen ring för information. Adress: Herredagsvägen 10A Ekerö 08-560 304 22

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 by.1999. Charmig originalvilla från 1937, stilfullt anpassad. Två fristående
enheter, 137+66 kvm. Vackra materialval av hög klass och ljusa ytor. Exklusivt med del i bad/båtbrygga på stenkasts avstånd.
Mälaridyll ca 15 min. från Brommaplan. Mycket vackert belägen, fint anlagd tomt med stensättningar och parkatmosfär.
Visas: Vänligen ring för information. Adress: Domherrevägen 12 Ekerö 08-560 304 22

Ekerö Skärvik

Ekerö Färingsö

Exklusiv arkitektritad villa med sjöutsikt och sjönära läge. Uppförd i gotländskt kärnfuru med en unik kombination av modern
arkitektur och gamla svenska traditioner. Genomtänkt planlösning som ger fint ljus och härlig rymd. Nyproduktion 190 kvm. By.
2011. Mycket påkostade materialval och stilfulla lösningar. Härlig uteplats som nås via skjutbar glasvägg som trivsamt binder
samman hus med trädgård. Tillgång till bastu och badbrygga nere i vattnet. Båtplats finns. Ett hus som måste upplevas!
Visas: Vänligen ring för info. Adress: Högbovägen 1 Ekerö 08-560 304 22

Bedårande Lillegård med sjötomt i söderläge vid Mälaren. Lugnt lantligt läge med på ca 20 min.resväg till Brommaplan.
16.976 kvm tomt varav ca 7.600 vatten. Brygga med dykdjup. Charmig villa by. 2006 om 201 kvm samt flertal sidohus. Vackra ljusa
rum. Sjövy från såväl tomt som hus. Ev. avstyckningbart framledes. Avskilt men inte ensligt. Unik idyll, drömboende med stor
potential. Varmt välkommen på visning!
Visas: Vänligen ring för information. Adress: Lillegård / Tutta Uddsvägen 7 Ekerö 08-560 304 22

Färingsö Stenhamra

Lovön Drottningholm

Påkostad villa om 278+70 kvm i modern stil belägen endast 200 meter från Mälarens vatten. Smakfullt renoverad under
senare år. Huset präglas av snygg design, hög finish och gedigna materialval. Spännande planlösning med öppna etage och fina
ljusflöden. Inramad av vacker grönska som utgör härlig vy genom de stora glasade ytorna. Plan trädgårdstomt om 994 kvm. Nära till
butiker, skola/dagis samt kommunikationer in mot Stockholm.
Utgångspris: 6.450.000 kr Visas: Vänligen ting för visningstid. Adress: Strandvägen 17B Ekerö 08-560 304 22

Trivsam villa med 50% andel i samfällighet, 8000 kvm, innehållande ridanläggning med ridhus, torpstuga. Tillfaller
fastigheten senast 2027. Ridanläggning nästgårds samt egen stallbyggnad med 3 boxar på tomten. Närhet till Hogsta och Rörby.
Villa om 154 kvm by 1996. med trivsam öppen planlösning och fint ljus från stora glasade ytor. Uteplatser i SV-läge. Ogenerat läge
granne med vackra strövområden. Friköpt tomt. Lantlig idyll 10min. från Brommaplan. Unikt tillfälle för den hästintresserade.
Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Ensta 3 Ekerö 08-560 304 22

Färingsö Stenhamra

Ekerö Munsö

Vacker timmervilla i naturskönt läge vid Morsarvet. Här bor man i en rofylld miljö med närhet till både natur och djurliv. Fint
skick, 112 kvm by 2004, och bra planlösning. Trädgårdstomt om hela 3.335 kvm som erbjuder möjligheter för odling samt lek. Altan
om hela 120 kvm ringar in villan och tar in naturen. Förråd och gäststuga. Perfekt för den djurintresserade. Nära till buss och
Stenhamra samhälle. Ett otroligt idylliskt boende som måste upplevas på plats.
Utgångspris: 3.995.000 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Morsarvet Bromma 08-26 29 29

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

Ekerö Munsö 3:a

Ekerö Bokskogen 2:a - mini 3:a

Trevligt radhus på natursköna Munsö med närhet till både skog och vatten. Mycket bra skick invändigt. Fönster i två
väderstreck skapar rymd. By. 1992. Två stora sovrum, en härlig uteplats på entrésidan och stor altan i söderläge ger ett trivsamt
boende. Barnvänligt, lantligt och lugnt. Inramat av grönska och egen täppa. Bra förening. Goda kommunikationer.
Acceptpris: 795.000 kr Kvm: 75,6 Avg: 5.134 kr Visas: Vänligen ring för visningstid. Adress: Söderbacksvägen 13
Ekerö 08-560 304 22

Högt ljust läge med underbar balkong i soligt SV-läge. Ogenerat med fri vy över grönska. Barnvänligt lugnt boende i centralt
läge med gångavstånd till Ekerö Centrum. Fint skick med aktuella materialval. Fönster i tre väderstreck ger ljusa rum. Yteffektivt
boende som kan bli mini-3:a, om man så önskar. Närhet till bra skola och daghem. Eftersökt läge vid grönområde.
Acceptpris: 1.275 000 kr Kvm: 56 Avgift: 3.322 kr Visas: Vänligen ring för info. Adress: Gustavavägen 68
Ekerö 08-560 304 22

HusmanHagberg Ekerö 08-560 304 22, Adress: Jungfrusundsvägen 1 www.husmanhagberg.se
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Stockholmsområdets första
padelbana på Jungfrusund
JUNGFRUSUND | Padel
är en racketsport på uppgång, i Spanien är den
större än vanlig tennis.
Den växer ständigt och dök
upp i Sverige förra året i
Båstad. Än så länge finns
inte många banor men
Jungfrusunds marina har
nu Stockholms första.
Padel är en mix av vanlig tennis och squash. Det spelas på
en 10 x 20 meter stor plan.
Planen har höga väggar runt
som får användas vid spel.
Precis som i tennis delas spelplanen på mitten av ett nät,
och man spelar alltid dubbel.
– Det är betydligt lättare
att lära sig padel än tennis
och squash. Det behövs inte
mycket förkunskaper för att
komma igång. Alla kan spela.
Kan du hålla i en racket då
kan du spela, oavsett ålder
eller kön. Det är inte heller lika konditionskrävande
som tennis eller squash. Det
är väldigt roligt även som
nybörjare, berättar Thomas
Ripstrand som är padelspelare.

Sporten växer sig också allt
starkare i övriga Europa.
– För drygt tio år sedan slog
sporten igenom rejält i Europa. Dåvarande presidenten
i Spanien, José Maria Aznar
syntes med en racket i en
tidning. I Spanien säger man
att det var startskottet för att
sporten skulle explodera, säger Thomas Ripstrand.
I Sverige började det i Båstad

I padel spelar man alltid dubbel vilket gör spelet extra socialt. Bilden är från en uppvisningsmatch på
Jungfrusunds marina. På bakre banan ses Maria Björklund och Johan Porsborn. På närmsta banan Aarón
Valls Marco som är Sveriges enda professionella tränare i padel och Thomas Ripstrand.
Foto: Joaquin Rueda

Sporten kom till i slutet av
60-talet då mexikanen Enrique Corcuera skulle bygga
en tennisbana men hade begränsad yta. Därför blev det
en kortare bana och han skapade då också nya spelregler
och en mindre racket som är
mycket lätt. Den är stor som

en tennisrack men med kort
skaft. Det ﬁnns inga strängar.
Bollen som används är lika
stor som en tennisboll, men
med lite mindre tryck. Namnet padel kommer från det
engelska ”paddle” och betyder spadformat redskap eller
klappträ.

Öppet
dagl
hela s igen
omm
Välkom

ar en
men!

I år händer mer än någonsin hos oss. Följ arkeologernas utgrävningar,
gå på familjevisning i stadskvarteren eller se hur en vikingabåt byggs.
1 juli
7 - 10 juli
11 - 24 juli
28 juli - 14 aug

Björkö Visfestival
Vikingamarknad
Båtarnas Birka, följ det vikingatida båtlivet
Birkas hamn - marinarkeologiska utgrävningar
Läs om hela vårt program på hemsidan

Pris från Härjarö, Strängnäs 310 kr
Rastaholm (Ekerö) 260 kr
inkl resa ToR, entré till museet och guidning
barn 6-11 år 1/2 priset, 0-5 år gratis
Mer info, tidtabeller och bokning på
www.stromma.se/birka
eller köp biljett direkt ombord.

Sporten kom så småningom
till Spanien, hittade tillbaka
till Sydamerika och blev
ganska snart mycket stor i
Argentina, Mexico och Brasilien. I Spanien är det idag den
näst största sporten efter fotbollen. Cirka 2 miljoner utövar sporten i Spanien idag.

förra sommaren då man hade
en sommarbana. Där ﬁnns
också Sveriges enda inomhusbana och ett svenskt padelförbund ligger också där.
– Sedan spreds det till Malmö där de har en aktiv klubb.
Ekerö blir den första banan i
Stockholmsområdet. Framöver kommer det att öppnas
en bana i Skanör, Göteborg
och Helsingborg kommer att
ha fyra inomhusbanor. Så det
är verkligen på gång, säger
Thomas Ripstrand och tilllägger att Ekerös padelbana
kommer att ha tillgång till
Aarón Valls Marco som är
Sveriges enda professionella
tränare i padel. Han kommer

från Spanien och är bosatt i
Sverige sedan ett år tillbaka.
– Den 1, 2 och 3 juli blir
det en padeltour på Jungfrusunds marina som Svenska
padelförbundet har sanktionerat. Den kommer att vara
en av tre kvaltävlingar till
EM, berättar Maria Björklund
från Destination Ekerö.

”Det behövs inte
mycket förkunskaper för att komma
igång.”

De två andra kvaltävlingarna
sker i Båstad och Malmö. EM
sker i september i England.
– Vi kommer också att ha
en ofﬁciell invigning den
helgen. Det lutar åt 1 juli. Vi
har änu inte fått alla svar från
de inbjudna, men blir en rad
kända personer, avslutar Maria Björklund.

EWA LINNROS
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Ekerö Kemtvätt

Ekerö Blomman

Ekerö tobak
EKERÖ CENT
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Stipendiat med
Körglädje belönas
kulturell framtid
med kulturstipendium

Sångglädjen är stor bland det sjuttiotal sjungande stipendiaterna i Ekerö gospel.

EKERÖ | Mälaröarnas egen
gospelkör, Ekerö gospel,
är en av kommunens tre
kulturstipendiaterna 2011.
Med samma glädje och
entusiasm som de sjunger
tar de emot utmärkelsen.
– Det känns jätteroligt att ha
blivit uppmärksammade på
det här viset i vår kör där det
ﬁnns så enormt mycket glädje och positiv dynamik, säger Marianne Abrahamsson,

körmedlem i Ekerö gospel.
Hon berättar entusiastiskt
om hur kören har vuxit både
musikaliskt och till medlemsantal under de senaste
åren, mycket tack vare körledaren Daniel Stenbaek som
tog över för nio år sedan.
Idag har kören närmare
70 medlemmar och vid vissa scenframträdanden har
så många som 62 personer
dykt upp för att sjunga. Åldrarna spänner från 30 till 73

Foto: Marianne Abrahamsson

år. De tränar i stort sett varje
vecka under terminerna och
sjunger både vid gudstjänster och har ett antal konserter årligen. De samarbetar
också ofta med andra körer
och tar emellanåt in gästartister. Förra julen gjorde de
till exempel fyra fullsatta
konserter i Ekebyhovskyrkan tillsammans med Cyndee Peters.
Prissumman på 20 000
kronor delas i år lika mellan

de tre stipendiaterna Ekerö
gospel, Bengt Tillander och
Gudrun Pettersson.
– Vi har ännu inte bestämt
vart pengarna ska gå, men vi
har precis varit på en kostsam
resa till USA, så det är möjligt
att pengarna går till att betala
den, berättar Daniel Stenbaek.
Under körresan deltog cirka 40 medlemmar som jobbat hårt för att samla pengar
till ﬁnansieringen. I Chicago
ﬁck de bland annat tillfälle att
sjunga tillsammans med två
duktiga solister varav den ene
också kom till Sverige och
deltog i avslutningskonserten för terminen den 26 maj.
”Ekerö gospel är en kör på
cirka 70 personer och som
sjunger traditionell gospel.
Kören är uppskattad för sina
många konserter inom Ekerö
kommun, såsom högmässor
och gudstjänster i kyrkorna.
Kören utvecklas ständigt och
samarbetar ofta med andra
körer. Kulturnämnden tycker det är särskilt positivt att
kören är öppen för alla intresserade.”
LO BÄCKLINDER

EKEBYHOV | Årets ungdomskulturstipendiat
Karon Nilzén Jonsson har
siktet inställt på att utöka
sina färdigheter och integrera andra konstformer
i sina framträdanden.
Trolleriet kommer alltid att
finnas med, men kompletteras snart av annat.

– Det känns jätteroligt att ha
fått stipendiet. Prispengarna
kommer jag att lägga på en
gitarr så att jag kan utvecklas
mer och mer, säger den överraskade och glada 17-årige stipendiaten.
Under de senaste åren har
han gjort sig ett namn inom
trollerikretsar och både uppträtt på många lokala evenemang och i större sammanhang såsom TV 4:s Talang.
Nu har han dock planer på

att utöka sin show ytterligare.
– Jag vill utvecklas mer och
mer vill integrera andra konstformer i trolleriet. Just nu håller jag på mycket med musik,
teckning och målning och
jobbar med att utveckla en lite
större show, berättar han.
När han inte skapar konst
för scen och eget nöje går
Karon Nilzén Jonsson fortfarande i gymnasiet och han
har två år kvar på sina gymnasiestudier.
– Jag tror att jag hur som
helst kommer att arbeta inom
det kulturella området på
ett eller annat sätt så småningom. Det viktiga för mig
är inte att tjäna pengar utan
att göra något som jag gillar,
säger han.
LO BÄCKLINDER

Karon Nilzén Jonsson har utvecklat sitt trolleri till att även omfatta
andra kulturella inslag.
Foto: Katti Nilzén

ATT RÄDDA LIV!
Kom och bli informerad!
Ekerö Civilförsvarsföreningen visar hur man
räddar liv med Hjärt Lung Räddning och luftvägsstopp på badstranden.

Följande platser och tider gäller:
Södrans badplats den 19 juli
Lundhagens badplats den 20 juli
Stenhamrabadet den 21 juli
Blå lagunen den 22 juli
Alla dagar mellan kl. 12.00-14.00
Vi bjuder på ﬁka till alla som deltar
Vi ses på stranden!
www.ekerocivil.se



SvartsjöSommar
Svartsjö slott öppet varje dag kl 12-17
Slottscafé med läckra franska bakverk
Utställning och försäljning av möbler, konst,
modern design och konsthantverk
Guidade visningar kl 13 och kl 15
Sommarkvällskonserter
Spökvandring-barnopera
Det händer nya spännande saker på Svartsjö
hela sommaren:
håll ögonen på anslagstavlorna och besök hemsidan

www.kulturguide.net
där programmet uppdateras kontinuerligt!

Mäklarhuset Ekerö
Sophia Åkerman 0707-60 46 63, 08-560 446 63
Johan Siönäs 0708-10 12 24, 08-560 446 63
3VANHAGEN 3KÍ s WWWMAKLARHUSETSEEKERO

VILLA
VILLA MED STOR SJÖTOMT

VILLA

VILLA

&ËRINGSÚ &ËRENTUNA "JÚRKVIK

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA

ACCEPTPRIS: 6 000 000 kr
BOAREA/BIAREA/TOMT:       KVM
ADRESS: "JÚRKVIKSVËGEN  

ACCEPTPRIS: 2 595 000 kr
BOAREA/BIAREA:    KVM
ADRESS: +LEVBERGSVËGEN 

VILLA

VATTEN

VILLA

&ËRINGSÚ +UNGSBERGA

Färingsö - Skå

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA

%KERÚ 3KYTTEHOLM

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

ACCEPTPRIS: 3 900 000 kr
BOAREA/BIAREA:    KVM
ADRESS: Skogbyvägen 19

ACCEPTPRIS: 2 500 000 kr
BOAREA/BIAREA    KVM
ADRESS !PELVËGEN 

ACCEPTPRIS: 3 800 000 kr
BOAREA/BIAREA     KVM
ADRESS .YCKELBYVËGEN 

FRITIDSHUS / PERMANENTBOSTAD

FRITIDSHUS / PERMANENTBOSTAD

&ËRINGSÚ +UNGSBERGA

&ËRINGSÚ &ËRJESTADEN

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA

A %KERÚ 3ANDUDDEN

ACCEPTPRIS: 995 000 kr
BOAREA/BIAREA:    KVM
ADRESS: Skogsbacken 19

ACCEPTPRIS: 1 875 000 kr
BOAREA/BIAREA    KVM
ADRESS: Lybecksvägen 13

ACCEPTPRIS: 3 750 000 kr
BOAREA/BIAREA:    KVM
ADRESS +LEVBERGSVËGEN  A

ACCEPTPRIS: 2 500 000 kr
BOAREA: 78 kvm
ADRESS: -ËLARVYN   TR

FRITIDSHUS

GARAGE

&ËRINGSÚ +UNGSBERGA

ACCEPTPRIS: 1 395 000 kr
BOAREA/BIAREA/TOMT      KVM
ADRESS 4INGSTADEN 

ACCEPTPRIS: 1 595 000 kr
BOAREA/BIAREA/TOMT     KVM
ADRESS &URUVËGEN 

TOMT

&ËRINGSÚ 3TENHAMRA

Färingsö - Skå - Mörby

ACCEPTPRIS: 1 295 000 kr
TOMTAREA: 1 225 kvm
ADRESS: +VARTSSTIGEN 

ACCEPTPRIS: 1 500 000 kr/ tomt
TOMTAREA    KVM
ADRESS: Mörbyvägen 4 och 6

TOMT

LÄGENHET

AVGIFT:   KRMÍN

FRITIDSHUS / PERMANENTBOSTAD

Färingsö - Sånga Säby

TOMT

VILLA

Vi har
sommarppet
Ð som vanligt

TOMT

&ËRINGSÚ 3KÍ 4UREHOLM

&ËRINGSÚ 'A 3TENHAMRA

ACCEPTPRIS: 1 695 000 kr
TOMTAREA: 3 815 kvm
ADRESS: (ÚGLUNDAVËGEN 

ACCEPTPRIS: 1 575 000 kr
TOMTAREA: 1 039 kvm
ADRESS 3TRANDVËGEN  "

Trevlig sommar nskar vi p Mklarhuset
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Ölsta folkpark firar 100 år
lan 2 kronor och 16 öre till 2
kronor och 61 öre i timmen,
berättar Per Westin, tidigare
ordförande och idag ledamot
i styrelsen.
– Det är mer än vad vi får
idag, inﬂikar Robert Claussnitzer.
De två, tillsammans med
några till entusiaster lägger
ned mycket tid och kraft på
att hålla allt vid liv.
När Per Westin trädde in
som ordförande 2006 var det
mycket att reda ut.
– Det började med att vi
ﬁck ta ett banklån på 150 000
kronor bara för att betala förfallna räkningar, ﬂera hade
gått till kronofogden. Samtidigt började det regna in i taket. Vi visste att vi måste göra
i ordning taket och även köket var en katastrof, fortsätter
Per Westin.
Han besökte Folkets hus
redan på 70-talet då det var
bio där onsdagar och lördagar.
– Det krävdes minst tre
betalande för att man skulle
köra ﬁlmen. En gång var det
bara jag och min kompis,
men vi betalade för en tredje
biljett. Biografmaskinisten
var nog inte så glad. Han missade en fotbollsmatch han
hade velat se.

Den 20 augusti blir det
stor jubileumsfestival när
Ölsta folkpark firar 100
år. Eldsjälar driver parken
än idag även om det inte
är helt lätt att få det att gå
ihop alla gånger.
Den 16 oktober 1911 hölls ett
möte med ”de organiserade
arbetarna” på Ilända tegelbruk. Man bestämde att man
skulle bilda en förening med
egen lokal och ordförande
blev Oskar Klintenberg. Fastigheten i Ölsta, tomt nummer 5, måste köpas av en
privatperson. Den införskaffades genom att en medlem
i föreningen anmälde sig för
tomten. På så vis ﬁck han lagfarten för tomten. Därefter
kunde den överföras till föreningen Folkets hus.
Vägen förbi Folkets hus
ﬁck namnet Folkets husvägen, men kommunen har
idag ändrat namnet till Solbergavägen.
Att gå med i föreningen
kostade från början 2 kronor
och 50 öre som ﬁck betalas
när utrymme fanns. 1945
hade föreningen 72 medlemmar.
– Idag har vi cirka 400
medlemmar men som mest
har det varit närmare 800.
Då var det en rad pensionärsaktiviteter. När de som
höll i dessa inte orkade längre
fanns det ingen som ville ta
över, berättar Robert Claussnitzer som är föreningens
ordförande.

Robert Claussnitzer och Per Westin är två eldsjälar i föreningen Ölsta folkets hus. De, tillsammans med några andra entusiaster, lägger ned mycket
tid att hålla folkparken vid liv.
Foto: Ewa Linnros

Idag är det ingen idé att ha

bio med TV som konkurrent.
– Det märks också när vi
har fredagspub. Det är kanske 25, max 30 personer som
kommer. Resten är hemma
och tittar på TV, säger Robert
Claussnitzer.
För att få det hela att gå runt
har man ungdomsverksamhet två gånger i veckan med
ledare och det får föreningen
kommunbidrag för. På så vis
kan de ge ungdomsledarna
lön. De har även ett driftsbidrag från kommunen och
sedan tillkommer uthyrning
av lokalerna.
– Vilken förening som
helst som vill göra någonting för allmänheten får låna
lokalen gratis, berättar Per
Westin.
Det ständiga problemet är
att ﬁnna ﬂer entusiaster som

Utöver parken har förening-

en ett stort föreningshus med
två rymliga salar med scen.
Föreningen som bildades heter också Folkets hus.
– Den 14 juni 1945 beviljade kungliga majestäten föreningen Folkets hus i Färentuna statslån med 50 procent
av de verkliga kostnaderna,
dock högst 50 000 kronor.
När huset skulle byggas lånade man år 1946 58000 kronor
och året därpå 90 000 kronor. Man intecknade då även
tomten. De medlemmar som
arbetade med byggnationen
av huset ﬁck en lön på mel-

Så här kunde det se ut när det begav sig i begynnelsen av folkparkslivet
på Ölsta. Vilka musikerna är på bilden finns tyvärr ej dokumenterat.

Och här ser vi den uppklädda och förväntansfulla publiken. Även denna
bild saknar uppgifter om vilka som syns på fotot.

har tid och ork eftersom det
i stort handlar om ideellt arbete.
Entusiasmen inför det stora jubileumet är stor hos Per
Westin och Robert Claussnitzer. Festivalprogrammet
pågår från klockan ett på dagen till ett på natten.

aktiviteter varje vecka hela tiden. Däremot var det kanske
inte alltid lätt att få ut artisterna så här till världs ände.
Men då hade de en bil som
de hämtade artisterna med.
Man bestämde träff med dem
i stan utanför Åhlén & Holm
som det hette då, berättar Per
Westin.
– Arriva har redan att sagt
att man lovar att förstärka
bussturer på festivaldagen.
Nu hoppas vi även att de vill
ställa upp med en festivalbuss, säger Robert Claussnitzer och fortsätter:
– Det kommer att bli entré
men vi drömmer om att hålla
det lågt.

Programmet är inte helt klart

ännu men det blir ett utbud
som tilltalar så många som
möjligt. Det blir barnmusikal, lokala band, danstävling
och en hel del kringaktiviteter.
– Några större artister är också redan klara.
Det är Dynasty som avslu-

tade på melodifestivalen och
sedan ett av världens mest
kända rockabilly band, Hell
Billy Boys, berättar Robert
Claussnitzer.
Bandet ”Big Pack” vars
nye sångare heter Fredrik
Birging, ger sin premierspelning. I bluestältet kommer
en mycket tung bluesgrupp
att spela med Brian Kramer
(USA) tillsammans med den
lokala musikern Rolle Friberg.
Det kommer också att ﬁnnas en historisk utställning
och Per Westin har dykt ned
i historiska dokument.
– När man tittar på deras
sommarsäsonger hade de

Utan stöd från lokala företag
hade det aldrig gått.
Vad händer när festivalyran är över? Vilka är framtidsvisionerna?
– Vi har hopp om 100 år
till. Man skulle vilja ha en
tryggare ekonomi. Säkerheten skulle vara annorlunda
och man skulle kunna arrangera mycket mer, säger
Robert Claussnitzer.
En sak är säker efter mötet
med honom och Per Westin,
så länge det ﬁnns eldsjälar
som de ﬁnns det gott hopp
för ﬂer jubileum på Ölsta
folkpark.
EWA LINNROS

NYA
EXTREME



Öppningserbjudande!
styrka till
skadat och
slitet hår

Redken takes haircare technology to the extreme. Exklusiva Interlock
Protein Network – ett revolutionerande nytt transportsystem som ger styrka
till hårﬁbrets kärna, kombineras med den kraftfulla Fortifying Complex
teknologin för att hjälpa till att återställa hårﬁbrets inre styrka, återuppbygga
fjällskiktet samt motverka att håret bryts. Med Nya Extreme blir håret
starkare, mer motståndskraftigt och ser friskare ut. Besök redken.se för att
hitta en certiﬁerad Redken salong nära dig.

ÅTERUPPBYGGER FJÄLLSKIKTET
GER VÅRD TILL HÅRET
STÄRKER HÅRETS KÄRNA

FORTIFYING COMPLEX

All rights reserved. 2011

18-MEA = FÖR ATT SKYDDA HÅRETS NATURLIGA GLANS
CERAMIDER = STÄRKER HÅRET

GET INSPIRED. BE PART OF IT.
REDKEN.SE



Boka en klipp och färgbehandling och
medtag annonsen så
erhåller du ett Extreme
schampo och balsam utan
extra kostnad! (Värde 600:-)
Gäller så långt lagret räcker 1 gång/pers.

Troxhammar Butiksby z 08-654 88 44

Öppningserbjudande!



INTERLOCK PROTEIN NETWORK

Tag med denna annons och erhåll
(Gäller
under
juni och
1 g/pers)

50 % rabatt
på alla fotvårdsbehandlingar

Troxhammar Butiksby z 08-654 88 44

(Gäller
under
juni och
1 g/pers)

Öppningserbjudande!

Tag med denna annons och du erhåller

50 % rabatt
på valfri Dermalogica
hudvårdsbehandling

Troxhammar Butiksby z 08-654 88 44

HiZc]VbgV@jc\hWZg\V
Priserna gäller endast hos Coop Konsum 20/6-26/6, 2011 eller så långt lagret räcker.
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JU MER DU HANDLAR DESTO MER
ÅTERBÄRING FÅR DU TILLBAKA.
Coop Konsum
Stenhamra och
Kungsberga är
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Musikvideo av elever i
Tappströmsskolan vann pris
TAPPSTRÖM | Klass 7A på
Tappströmsskolan vann i
kategorin bästa musikvideo
i tävlingen ”Dizza tobak”,
som är en rikstävling för
alla elever årskurs 5-9.

Under fyra dagar sänder TV 4 direkt från Ekerö både morgon och kväll. Sändningarna kommer att vara från Ekebyhovsparken och Jungfrusunds
marina.
Foto :Ove Westerberg

TV4 sänder direkt
från Ekebyhovsparken
EKERÖ | Under sommaren
sänder TV 4 en form av
matresa i Sverige med start
i Ekerö kommun.
– Kommunen har tävlat mot
Möja, Vaxholm, Sandhamn
och Ljusterö bland Mälardalskommuner och TV4 valde Ekerö. Vi har berättat om
alla fantastiska producenter,
platser och människor som
ﬁnns i kommunen och det
har man fastnat för, berättar

Johan Elfver, informationsansvarig på Ekerö kommun.
Det hela går under namnet
”Mitt kök” och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas
riksförening (LRF), ”Visit
Sweden”, Svenska hushållningssällskapet och TV4.
Projektet utmynnar i en
drive från jordbruksminister
Eskil Erlandsson om att lansera matlandet Sverige.
Från den 29 juni till den 2
juli sänder TV4 morgon och

kväll i direktsändning.
Nyhetsmorgon
kommer att husera i Ekebyhovs
slottspark. Ett restaurangtält
ställs upp i parken men det
är inte för allmänheten utan
inbjudna gäster får komma
och smaka på det som bjuds.
Medverkande kockar är bland
annat Tommy Myllymäki
som vann silver kock-VM
och kocken Jens Dolk.
– Tanken är att man ska ta
lokalt producerade varor från

Mälardalen och där kommer
svenska hushållningssällskapet och LRF in som vill slå ett
slag för den gröna näringen,
jordbrukaren och trädgårdsproducenten, säger Johan
Elfver.
TV4 sänder även från Jungfrusunds marina i samband
med den båtrace-tävling som
äger rum den 2 juni.

EWA LINNROS

Syftet med tävlingen är att
motverka att ungdomar i tidiga åldrar börjar röka eller
snusa. Klassen vann 10 000
kronor i vinstpengar för sin
musikvideo som berättar hur
skadligt det är att röka.
– Vi har jobbat hårt och
lagt ned en hel del tid på vårt
bidrag. Vi har skrivit egen
text och spelat in sång till en
musikbakgrund, säger Petra
Jonasson, biträdande rektor
och lärare på Tappströmsskolan.
Videon handlar om hur
ungdomar på olika sätt får
tag på tobak och hur de börjar förstå hur rökning skadar
och de bestämmer sig för att
ﬁmpa.
– Hela klassen har varit engagerad i ﬁlminspelningen
på olika sätt och vi redigerade
ihop musikvideon själva, berättar Petra Jonasson.
Klass 7A är en ganska liten

klass. Alla har varit med på
olika sätt i arbetet.
– Vi startade med att titta
på några ﬁlmer om rökning
och att göra en test om vad de

visste om rökning. Sen kom
vi på idén om att göra en musikvideo och då tittade vi på
andra musikvideor på Youtube och var också ute och tittade efter inspelningsplatser,
fortsätter Petra Jonasson.
En av eleverna, Cornelius Loveland skrev en raptext om rökning till ”Love
the way you lie” och Oskar
Lundström, som arbetat som
musiklärare på Tappström
tidigare, kom till skolan och
spelade in sången.
I refrängen hörs Johanna

Björklund, Lydia Orrje och
Embla Halvarsson.
Med i videon är Siri
Klingre, Johanna Björklund,
Kajsa Strömqvist, Lydia
Orrje, Marcus Nyman, Teo
Westin, Cornelius Loveland,
samt lärarna Petra Jonasson
och Robban Sahlberg.
– Vår ﬁlmkamera hölls av
Oliver Lexing, Joakim Söderberg, Emil Sigg, Linus Tollgård, Oskar Ljungqvist, Moa
Bromark och Filippa Brännkärr, avslutar Petra Jonasson.
Projektet ”Dizza tobak”
drivs av SAMBA (Samarbete
för barnen) i samarbete med
bland annat ”A non smoking
generation”.

EWA LINNROS



Semesteröppet!



sofia.kuhlhorn@fiskarhedenvillan.se • 0708-10 60 12
fredrick.arvidsson@fiskarhedenvillan.se • 070-109 42 60
www.fiskarhedenvillan.se

Vi hoppas att du får en skön
sommar och en avkopplande
semester. Vi har öppet hela
sommaren om du behöver oss.

Folktandvården Ekerö
Tegelbruksvägen 1B. Tel 08-123 152 85
E-post atv.ekero@ftv.sll.se

Hur ser ditt drömhus ut?


E


Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Sju sorters blommor
och ett 80-tal butiker.
Vad drömmer du om till midsommar?
Sill och färskpotatis, den stora kärleken eller kanske en riktigt tjusig klänning? På Bromma Blocks hittar du
allt inför årets midsommarﬁrande. Även sju sorters blommor att lägga under huvudkudden.
Glad midsommar önskar vi på Bromma Blocks och Brommas nya galleria!

Öppettider: Vardagar 10–20, lördag 10–18, söndag 10–18. Coop Forum 8–22 varje dag.
Midsommarafton: 10 –14, Coop Forum 8 –15. Midsommardagen: Stängt, Coop Forum 8 –22. Du hittar oss strax intill Bromma ﬂygplats. brommablocks.se
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Guidetur på Helgö
Kvällsvisning i fornlämningsområdet. Guide: Linda
Wåhlander. 25 juni kl 18-19,
samling vid parkeringsplatsen på Helgö.
Midsommardagsderby
Dagen efter midsommardansen träffas traditionsenligt AIF och Munsö IF:s
supportrar och en mix av
bollsparkare på Adelsövallen
under mer gemytliga former
än vid de prestigefyllda
A-lagsderbyna. 25 juni kl. 13.
Arrangör: Adelsö IF.

S
t jö
Svartsjösommar
Upplevelser, inlevelser, utställningar, konserter, barnopera, 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 och föreningen ”Helt
barockt”.
Musik i sommarnatten
Teresia Frödinger sång,
Bengt Tribukait orgel.
Präst: Christer Kivi. 24 juni
kl 22-23, Drottningholms
slottskyrka.

Musikgudstjänst
Barocktoner – Svän Fogelqvist, med Per Gross ensemble. Per Gross blockflöjter,
Eva Maria Thür barockcello,
Benjamin Åberg cembalo.
26 juni kl 19-20, Munsö
kyrka.
Kyrkvisningar
Sånga kyrka: Visning 27
juni, 4, 6, 11, 13, 18 juli kl 13.
Kyrkovaktmästare Anna
Littmarck visar och berättar.
Öppet mellan kl 12-15, kaffe
och hembakat. Färentuna
kyrka: Visning 28 juni, 5, 12,
19, 26 juli, 2, 9 augusti kl 13.
Hilleshögs kyrka: Visning
29 juni, 6, 13, 20, 27 juli, 3
augusti kl 13. Skå kyrka: Visning 30 juni, 7, 14, 21, 28 juli,
4, 11 augusti kl 13.
Sommardans
Blandad dans till levande
musik på dansbanan i
Ekebyhovs slottspark.

Medtag kaffekorg, entré:
50 kr. Torsdagar 30/6-11/8
mellan kl 19-22. Vid regn
inställt. 30/6: Gubbröra
med Wilma, 7/7: Martin
Höglunds trio, 14/7 och 4/8:
Lejdestads trio, 21 och 28/7:
2 Åhs, 11/8: Kulingarna.
Arr: Birkalaget, Ekerö.
Sång- och pianokonsert
“Det är vackrast när det
skymmer – ”Musik av W
Stenhammar, G De Frumerie, H Alfvén m fl. Matilda
Wahlund sopran, Jonas
Lundahl kyrkomusiker. 28
juni kl 19-20, Skå kyrka.

Danskväll
Segerströms band spelar. I
danspausen erbjuds kaffe,
korv, läsk eller skjutbana
och chokladhjul. Medtag
gärna egen picnickorg. Entré
120 kr. 2 juli kl 20-01, Adelsö
festplats. Arr: Adelsö IF.
Historiskt drama
Kung Ladulås är den första
pjäs som skrivits om Magnus Birgerssons liv och verk.
En teaterföreställning med
medeltida musik. Ett 30-tal
artister och amatörer medverkar. Föreställningar 2, 3, 7
och 9 juli kl 19, Adelsö kyrka.
Arr: Berryl Kornhill.

vi sjunga” som användes i
skolundervisningen under
många år. 12 juli kl 19-20,
Hilleshögs kyrka.

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. 3/7,
17/7, 31/7, 14/8 kl 15,
Ekebyhov.
Konsert
7 juli kl 12, Ekebyhovs slott:
lunchkonsert med körveckans vokalensemble.
Kerstin Baldwin dirigent.
Fritt inträde. Lars-Erik Larssons ”Förklädd gud”, Johan
Helmich Romans ”Svenska
mässan”.
Kristina Hansson – sopran
(tidigare Jenny Lind-stipendiat), Ulrika Skarby – alt,
Lars Arvidsson – bas, Helen
Sahlsten – recitatör. Ekerö
kammarorkester, Ann Wallström – konsertmästare,
Kerstin Baldwin – dirigent,
Lennart Lundblad – konferencier. 8 juli kl 19, Eric
Ericssonhallen på Skeppsholmen, Stockholm. 9 juli kl
18, Ekerö kyrka.
Trubadurafton
Alf Berglund spelar och
berättar om boken “Nu ska

NYKROG

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 erfarenhet
Arbetet är självständigt och kräver att du
är ansvarsfull och noggrann, tar egna initiativ 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 vvsteknik.
Kontakta SveinErik på:
sveinerik@inneklimat.se
eller nedanstående alternativ

Inneklimat service ab
Tel 560 248 00
www.inneklimat.se
Skå industriby, 179 75 Skå

Guidetur på Helgö
Familjevisning i fornlämningsområdet. En visning för
alla åldrar men speciellt för
det yngre med mer sagor.
Guide: Linda Wåhlander.
24 juli kl 13-14, samling vid
parkeringsplatsen på Helgö.
psalmer. Jonathan Fritzén.
Orgelkonsert
“Mozart och hans vänner”.
Rickard Backlund, organist
spelar W A Mozarts mest
kända verk. 26 juli kl 19-20,
Sånga kyrka.
Bussutflykt
Hembygdsföreningen
traditionella sommarutflykt
går i år med buss till Munsö.
Intressanta platser av
kultur- och naturhistoriskt
intresse besöks. Lunch och
kaffe serveras under turen.
7 augusti kl 10-16, startplats Träkvistavallen kl 10.
Anmälan. Arr: Ekerö-Munsö
hembygdsförening.
Chopin i rockform
“Chopin kan låta högt som
Rock”. Johan Kyllmar cello,
Rickard Backlund organist. 9
augusti kl 19-20, Skå kyrka.
Konståkningsuppvisning
Konståkningsuppvisning i
Vikingahallen. Flera internationella åkare och svenska

elitåkare deltar! Gratis
entré! 12 augusti kl 17-18.30,
Vikingahallen, Träkvistavallen. Arr: Stockholms konståkningsklubb.
Förhöstslotter
Två veckor in i augusti är det
dags att ta farväl av slåtterängens prakt och fägring. En
varsam slåtterbalk har gjort
förarbetet, nu ska det räfsas
hö och skapas volmar. Medtag räfsa, tjuga och matkorg. MNF har också med
redskap. 14 augusti från kl
9 i slåtterhagen i reservatet
Väsby hage på norra Munsö.
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening.

Ölsta 100-årsjubileum
Ölsta folkets park fyller 100
år. Jubileumsfestival med
massor av artister för alla
smaker. Kringaktiviteter och
dans. 20 augusti kl 13-01,
Ölsta folkets park.

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

SUCCÉN
FORTSÄTTER!

Sommaröppet!
S
ö
!
Vi har öppet luncher och helger som vanligt t.o.m 30 juni
1 juli-14 augusti har vi öppet onsd-sönd kl 14 till sent
(köket stänger kl 20)
Vecka 30 dvs 25-31 juli har vi stängt.
Välkomna till en solig sommar på Nykrog!
Marie Thomas Åke Emma
Se info på www.nykrog.se eller ring 560 330 25
Träkvista, Fantholmsvägen 14 B in till höger vid Ekerö båtklubb

Ta bort dina celluliter, apelsinhud och smält bort ditt fett!
BOKA NU! 560 406 00
Sommarerbjudande: 50% rabatt
på 1:a behandlingen!
www.salongstorabla.se

LÄGGA MARKSTEN"
Hyr markvibrator
hos oss!
Finns mellan 50 &
700 Kg maskinvikt.

DP>ZͻWKZ^>/Eͻds>KZͻ>DWKZͻ><^<ZͻP<Zŵ͘ŵ͘

BUTIKEN OCH INLÄMNINGEN
HAR SOMMARSTÄNGT v.28–30
ƵƟŬĞŶćƌćǀĞŶƐƚćŶŐĚƉĊDŝĚƐŽŵŵĂƌĚĂŐĞŶ

Vi har även allt du
behöver för att kapa
marksten och plattor.
Färentunavägen 65 (Färingsö Trä)
08-560 247 80 www.mgrental.se

Öppet: Mån ± Fre. 06.30-16.00

TACK FÖR ERT STÖD OCH ERA INSATSER.
Vi önskar alla kunder & volontärer en skön sommar!
/ŶůćŵŶŝŶŐĞŶƂƉƉŶĂƌĊƚĞƌϮͬϴŽĐŚďƵƟŬĞŶϲͬϴ͘

hEZϮϬϭϭ' Z>>dPsZ^<Kddd/>>s ZK,
Z,/>/dZ/E'shd^dd<s/EEKZΘZE/<KE'K
ƵƟŬĞŶćƌƂƉƉĞŶůƂƌĚĂŐĂƌϭϬͲϭϰ͘/ŶůćŵŶŝŶŐͲƟƐΘƚŽƌƐϭϯͲϮϬ͕ůƂƌϭϬͲϭϰ͘
ƐĞĐŽŶĚŚĂŶĚΛŵĂůĂƌŽŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞͻϬϴͲϱϲϬϮϱϬϲϬ

Fartyget Seaside

Det nya badhuset
i Träkvista

Fartyget Seaside är en
tråkig följetong i Ekerö.
bJDUHQKDUYlJUDWDWWÁ\WWD
på skeppet som ligger på privat mark. Därför har bortforslingen blivit ett ärende för
Kronofogdemyndigheten.

Ett badhus har under många
år varit efterlängtat i Ekerö
kommun. Beslut är fattat
av Kommunfullmäktige att
badhuset ska ligga vid Träkvistavallen.

ningstid. Därför har kommunen JO-anmält Kronofogden.
Ekerö kommun varken kan
eller får vidta åtgärder för att
Á\WWDIDUW\JHW

Kommunfullmäktige har
beslutat att upphandlingsuppdraget skall utökas för
att bredda möljigheterna att
hitta rätt entreprenör som
kan bygga badhuset.

Den nya upphandlingen ska
starta i höst och beräknas
avslutas under nästa år och
invigning beräknas i nuläget
bli om cirka två år.

Stark ekonomi men hög låneskuld

Färjeförbindelse mellan
Färingsö och Lövsta

Ekerö kommuns ekonomi är
i nuläget stark tack vare en
välskött ekonomi. En stark
ekonomi är en förutsättning
för långsiktig tillväxt och
den skapar handlingsutrymme
för kommunen.

7UDÀNYHUNHWRFK(NHU|NRPmun har tecknat ett intentionsavtal för att få till stånd
en färjelinje mellan Färingsö
och Lövsta.

Ett orosmoln är kommunens
höga låneskuld som idag uppgår till 469 miljoner kronor.
Högre räntor riskerar att

påverka våra verksamheter
negativt.
För att långsiktigt stärka
Ekerö kommuns ekonomi
måste den höga låneskulden
minska.

Utvecklingen av Ekerö C
SL och Ekerö kommun kom
2007 överens om att gemensamt utveckla Ekerö centrum
RFKÁ\WWDQXYDUDQGHEXVVGHSn
till annan plats, vilket blev
Enlunda på Färingsö.
Ett förslag har tagits fram till
hur tomten kan komma att
se ut. En utveckling av nuvarande depåtomt kommer att
innehålla ett utbyggt centrum

Den nya färjeleden ska minska Mälaröarnas sårbarhet.

Tanken är
att förslag
till beslut
om färjeprojektet ska läggas
fram till Kommunstyrelsen
under hösten. Därefter kan
projektering kan
påbörjas.

Förhoppningen är också att
färjeleden ska öppna upp för
JnQJRFKF\NHOWUDÀN

)lUMHWUDÀNHQNDQHYHQWXHOOW
komma igång 2012.

Idéskiss - korsningen Ekerövägen/Bryggavägen

med bostäder, handel och kontor. En ny bussbytespunkt och
p-platser ingår i planeringen.
Programmet växer fram
utifrån detta underlag och de
kreativa processmöten som
kommunen tidigare har genomfört. Förslaget och kommer senare att ställas ut för
att möjliggöra synpunkter från
allmänheten.

Idéskiss över
SL:s
Bussdepåtomt
Idéskiss - busshållplats sett från Tappströmsbron

Ekerö kommun önskar en glad sommar!

Idéskisser - Archus Arkitekter

Sedan 2009 är kronofogdens
uppgift att genomföra en upphandling för att bogsera bort
Seaside. Ekerö kommun har
under hela den här tiden varit
mycket kritisk till Kronofogdens orimligt långa handlägg-

Metropoolen Avesta - Fotograf: Jonas Palm/Avesta kommun

Information från Ekerö kommun!
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På gården finns allehanda maskiner som återvinner material som annars skulle vara obrukbart. En sorteringsmaskin som separerar gatusand i olika beståndsdelar och en stor ugn som värmer hela anläggningen med hjälp
av överblivna stubbar är bara några exempel.
Foto: Lo Bäcklinder

Återvinning i större skala
Årets Östersjöbönder 2010 blev
Håkan och Terri Lee Eriksson
på Wiggeby gård på Färingsö.
Med en kretsloppstanke som
genomsyrar hela verksamheten
gör de skäl för den ärofyllda
utmärkelsen.
På Wiggeby gård återvinns i stort
sett allt. Till och med ett gammalt
grishus. Här har man dragit kretsloppstanken till sin yttersta spets
och när grisuppfödningen upphörde ﬁck de gamla grisstallarna istället ge plats åt ett antal av traktens
egenföretagare som hyr in sig i de
rymliga lokalerna. Totalrenoverat
in i minsta detalj emellertid, så inga
spår ﬁnns kvar efter föregående invånare.
– Vi stängde svinproduktionen
2004 och sedan har vi till största
delen ägnat oss åt odling av spannmål och foder. De enda djur vi har
kvar är några kor av rasen Highland
cattles som vi bara har för att hålla
snyggt i backarna där de går, berättar Håkan Eriksson, som är född på
gården. Han har arbetat här sedan
1976 och har drivit den i egen regi
tillsammans med sin fru under det
senaste decenniet.
Men att verksamheten endast
handlar om spannmålsproduktion
är en sanning med modiﬁkation.
Överallt på gården pågår återvin-

ningsprojekt i omfattande skala och
vart man än tittar ligger det högar av
vad som skulle vara skräp om inte
någon tagit initiativet till att återvinna.
Håkan Eriksson visar runt och
berättar.
– Här klyver och torkar vi stubbar som vi sedan använder till uppvärmning av gårdens alla byggnader och att torka all spannmål som
produceras på gården, berättar han
och pekar på en stor hög med rejäla
rotsystem.
Stubbarna ligger och väntar på att
ﬁnfördelas och skjutsas in i den mer
än manshöga pannan som slukar
bränsle och omvandlar det till värme. De kommer till Wiggeby gård
från byggen runt om i kommunen
och räcker till uppvärmningen av
hela gården.
Rundturen fortsätter förbi den
vackra anlagda dammen som ligger
framför det stora gula boningshuset.
– Här sorterar vi och återvinner
sopsand från vinterns sandning av
gator. Vi hade aldrig kunnat förutspå vilket gensvar vi skulle få när
vi skickade ut förfrågan till ett par
kommuner. Nu har vi 20 000 ton
sand som vi ska sortera på plats hos
kunderna i Stockholm.
Med hjälp av en maskin som
skakar fram sanden separeras de

olika storlekarna från varandra.
Sanden som kan återanvändas
hamnar för sig och det som är
skräp hamnar i en egen hög som
är minimal jämfört med det återvunna. Uppemot 90 procent av
den gamla sanden kan återvinnas
till någonting.

”Det intresserar mig att
se hur långt man kan
driva ett konventionellt
jordbruk och ändå ta
hänsyn till miljön”

Bredvid sandåtervinningen pågår
storskalig kompostering av hästgödsel. Wiggeby hyr ut containrar för hästgödsel till stall runtom
i kommunen och hämtar sedan
upp dem när de blivit fyllda för
kompostering. Eftersom det är
förbjudet att ha stallgödsel liggande direkt på marken väljer
många stall denna lösning för att
själva slippa bygga gödselplatta.
Gödseln blandas sedan upp med
salladsavfall från en producent i
närheten och blir så småningom
till prima gödning för gårdens odlingar och femtio procent av deras
egen fosfortillförsel kommer från
kompostmaterialet.

Fodertillverkningen utgör en betydande del av gårdens verksamhet och bedrivs på 180 hektar
åkermark av gårdens totala areal
på 600 hektar. Även här ﬁnns det
naturligtvis ett miljötänkande i
grunden.
– Målet med vår foderproduktion är att så mycket som möjligt
ska distribueras till kunder inom ett
avstånd på tio mil från gården, eftersom vi vill göra transportvägarna
så korta som möjligt.
Vad är det då som ligger bakom
hela idén med att utveckla jordbruket med alla dess sidoverksamheter?
Håkan Eriksson har ett snabbt
svar på frågan:
– Min viktigaste drivkraft är att
jag både allmänt är klåﬁngrig och
teknikintresserad, vilket har gjort
att jag har utvecklat egna metoder
för en del av återvinningen. Dessutom intresserar det mig att se hur
långt man kan driva ett konventionellt jordbruk och ändå ta hänsyn
till miljön.
Att han är bevandrad i miljöfrågor

och resursfördelning är tydligt. Han
berättar initierat om bränsletillgången i världen och för- och nackdelar med ekologisk odling kontra
konventionell. Det är sannolikt för
det stora kunnandet och det avancerade miljöarbete han och de sex

anställda gör på gården som Wiggeby har kommit att bli en plats dit
många vallfärdar för att lära sig mer
och få inspiration.
– I samband med att vi ﬁck priset
var det full fart med både dagspress
och fackpress som ville komma hit
och intervjua oss. Men vi har även
annars mycket studiebesök både
från Sverige och från övriga världen.
Rundturen är nästan färdig. Som i

förbifarten berättar Håkan Eriksson
att den stora container vi ser framför oss innehåller ensilageplast som
kunderna återlämnat. Denna ska
naturligtvis återvinnas. Och strax
bredvid breder en gammal gödselbrunn ut sig som ett minne från
tiden med svinproduktionen. Nu
innehåller den dock inte grisgödsel utan borrkax från brunnsborrningar runtom i kommunen. Vatten
skiljs här från stenmjöl, vilket naturligtvis återanvänds i jordtillverkningen.
Dessa ”sidoprojekt” ger en känsla
av att det säkerligen pågår en hel del
återvinning på Wiggeby gård som
ingen egentligen tänker på eftersom
de är en del i en allomfattande tanke
– att allt går att återvinna!

LO BÄCKLINDER

Härliga ergonomiska hundbäddar
från FATBOY. Nu
FLYTVÄSTAR till
alla hundraser!

200:- BOY
rabatt

299:-

Alla uppfödare och SBK:are har

ALLTID 10% rabatt

på hundtillbehör!

Öppet hela sommaren: Vard 10-18.30, lörd 10-15. Tel: 560 355 00 z Ekerö Centrum z www.djurknuten.se
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Ny hotellbyggnad
på Sånga-Säby
SÅNGA SÄBY | Den sedan
länge planerade hotellutbyggnaden av Sånga-Säby
kurs och konferens har efter
en tids stiltje nu tagit ny fart.
Den nya byggnaden kommer
att ha 144 bäddar och hotellet
kommer efter utbyggnaden
att ha kapacitet att ta emot
264 övernattande gäster.
– Utbyggnaden gör stor
skillnad för Mälaröarna. Dels
för att den på sikt kommer
att medföra nya arbetstillfällen då vi hunnit utöka verksamheten. Men vi är också
storkunder till många lokala
företag och vår utökade verksamhet kommer att gynna
dem, säger Per Åhrlin, VD på
Sånga-Säby.
Byggnaden kommer att
anpassas efter naturen vid
Mälaren och funktionen är
anpassad för att göra minsta
möjliga inverkan på klimatet.
Huset kommer att utrustas
med bergvärme, solpaneler
och solceller. Hotellet planeras att tas i bruk i augusti 2012.
I samband nyproduktionen kommer även beﬁntliga
byggnader att genomgå en
omfattande renovering.
– Med det nya hotellet
kommer Sånga-Säby att befästa sin ställning som ett av
de ledande konferenshotellen i Stockholmsregionen
säger Per Åhrlin.
LO BÄCKLINDER

Framtidsguide listar
hundra aktuella trender
FÄRINGSÖ | I en nyutkommen bok reder framtidsforskaren, trendspanaren
och färingsöbon Peter
Siljerud ut begreppen
kring vardagsfenomen
såsom glamourstress,
remixkultur och designbebisar. Dessutom bjuder
han på några aktuella
Mälarötrender.
I boken ”100 trender – din
guide till framtiden” får läsaren möta ett myller av trender som just nu är aktuella i
en föränderlig värld. De är
tolkade och analyserade av
Peter Siljerud som har mer
än tio års erfarenhet av att
arbeta med företag och organisationer som vill förstå och
förbereda sig för framtiden.
”100 trender” är nominerad
till årets marknadsföringsbok av Sveriges marknadsförbund.
Förutom att hålla ögon och
öron ständigt öppna för utveckling och förändringar i
omvärlden jobbar Peter Siljerud mycket med att intervjua
personer som är insatta inom
speciﬁka områden. Sedan
försöker han hitta samband

och konsekvenser och genom att skala bort så mycket
som möjligt identiﬁerar han
sedan de stora och viktiga
trenderna.
– Det arbete som jag gör
är en kombination av sunt
förnuft och vissa verktyg
som jag använder för att hitta
trenderna. Mitt sätt att se på
världen är att hela tiden ompröva det jag upplever, istället för att utgå från att allt är
som det alltid har varit som
många gör, berättar han.

”Mitt sätt att
se på världen är
att hela tiden
ompröva det jag
upplever istället
för att utgå från
att allt är som det
alltid har varit”

Bland de hundra trenderna
återﬁnns både upplevelseshopping,
glamourstress
och designbebisar. Till och
med hjälpen på ett så vardagligt fenomen som att

Vi har utökat
I dag kan vi erbjuda:
Miljöbilar, Storbil 6 pass,
Minibuss 8 pass, Rullstolsbuss, Budbilar,
Bil med bilbarnstol för alla åldrar

skicka pinsamma mejl vid
fel tidpunkt med för hög alkoholhalt i kroppen har fått
ett eget trendnamn. ”Sammanhangsbaserade
tjänster” kallar Peter Siljerud de
funktioner som till exempel
gör att man inte kan skicka
e-post vid vissa tidpunkter
med mindre än att man svarar rätt på minst fem matematiska problem eller att
man kan få reklamförslag via
sms utifrån var man beﬁnner
sig geograﬁskt.
Sitt

eget företag driver
Peter Siljerud hemifrån en
friggebod på tomten på Färingsö.
– Förutom att skriva den
här boken arbetar jag bland
annat mycket åt olika kommuner med att titta närmare
på speciﬁka frågor som till
exempel folkhälsa, säger han
och berättar dessutom att
han har ﬂera nya bokidéer
som han funderar på.
Kanske inte så förvånande
med tanke på att han verkar
inom ett område som oavbrutet erbjuder nya uppslag.

Peter Siljerud har skrivit en bok om de aktuella trender han kan urskilja
i sammhället. Nedan listar han tre trender som utmärker Mälaröarna.

TRE AKTUELLA MÄLARÖTRENDER


>> Idylliska kommuner snabbväxare
Ekerö är sedan 1990 den femte snabbast växande kommunen i Sverige. De kommuner som fortast ökar sitt invånarantal är idylliska områden nära tätorter - man vill ha
det bästa av två världar.

>> Lågvarvare
En gissning är att många väljer Mälaröarna som ett sätt
att möta en stressigare och allt mer teknikintensiv vardag.
Lågvarvare är de som medvetet söker ett långsammare
spår. Rosenhill kan ses som själva sinnebilden för detta.

>> Miniprenörer
Nyföretagandet på Ekerö ökade hela 49 procent förra
året. Många av dessa företag som startas är enmans- eller fåmansbolag. Man kan kalla dessa småskaliga, men
ofta mycket effektiva entreprenörer för miniprenörer.

LO BÄCKLINDER

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

Hem till Ekerö
15 % billigare taxa
Vi kör hem era ungdomar tryggt
och säkert
Fasta budpriser från Tappström/
Träkvista
inom Stockholms tullar

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

Till dig som verkligen
ogillar elräkningar.

Just nu!
får du en energisnål
dammsugare från Siemens
på köpet. Värde 2 290 kr.

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

(Gäller 15/4 – 15/8.)

IVT FÖRSÄKRING

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

 

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

Genial förvaringslösning
för garage, trädgård och förråd!

NYHET

Lagervara

Elfa Utility
Du får förenklad
och förbättrad förvaring
med ett helt nytt förvaringskoncept – Elfa Utility.

Det ultimata systemet för
flexibilitet och variation.
En barnlek att sätta ihop!

Sommartider 20/6 - 20/8: mån-fre 8:30-17, lör 9-14
S

Kvalitetssäkring – 10-års garanti från Elfa.

GLAD Midsommar
önskar vi Dig!

4     s &AX     s INFO FARINGSOTRASE
4EL
WWWFARINGSOTRASE
W
s &ËRENTUNAV    3KÍ

www.davidarmstrongdesign.com

Det kan användas
tillsammans med Elfa’s
sortiment för hyllsystem
som hängskenor,
konsoler, trådhyllor mm.
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Catarina Kågström, Janina Keiser och Anna Karlsson fick uppleva många möten och minnesvärda ögonblick under sin nio dagar långa resa till Indien. Nu låter de sina elever i Färentunaskolan få ta del av dessa upplevelser
och bygga vidare på dem.
Foto: Catarina Kågström

Indiska avtryck i Färentuna
Det sjuder av indiska influenser
i årskurs fem och sex i Färentunaskolan. Tankarna och idéerna
är många efter att lärarna har
startat upp ett samarbetsprojekt
och nyligen besökt en skola i
New Delhi.
De tre lärarna Catarina Kågström,
Anna Karlsson och Janina Keiser är
nyss hemkomna från en niodagars
fullspäckad resa till Indien när de
tar emot i sitt klassrum. Resminnena är många och tankarna på hur
det spirande samarbetet ska kunna
utvecklas är ännu ﬂer.
– Vi har fortfarande inte bearbetat
allt upplevelser från vår resa. Bitvis
var det som att gå omkring i en ﬁlm.
Det är verkligen fascinerande att
man kan få ett samhälle att fungera
med så många människor, säger Catarina Kågström.
Projektet är ett resultat av att de
tre lärarna länge haft en idé om att
de skulle vilja starta ett samarbete
med en skola i något annat land
för att öka förståelsen för kulturell
mångfald och vidga perspektiven
på sin egen skola.
De sökte och ﬁck pengar från Internationella programkontoret och
dessa betalade själva resan till Indien.

– Vi ville uppleva så mycket som
möjligt under resan så vi hade ett
väldigt späckat schema. Vi besökte
den skola vi ska samarbeta med,
en skola för gatubarn, det vackra
templet i Taj Mahal och staden Jaipur bland annat. Dessutom deltog
vi i en vandring som var ledd av före
detta gatubarn och vi ﬁck se hur gatubarnen lever i New Delhi och hur
de till exempel samlar plast som de
säljer till återvinning för att få ihop
till mat. Det var många tragiska historier, med mycket våld och droger
som vi ﬁck ta del av, berättar Anna
Karlsson.
En av grundtankarna med projek-

tet är att det ska vara en miljökoppling till samarbetet och därför sökte
de en skola med liknande åldersgrupper som sina egna elever och
som hade ett intresse av miljöarbete. Skolan de så småningom hittade
via en förmedlingssite på nätet är en
privatskola som också hade ett stort
intresse av miljöarbete.
– Det visade sig dock ganska snart
att vi hade lite olika nivåer på vårt
miljöarbete. När de pratar om återvinning så handlar det oftast om
att de själva gör nya saker av sådant
som är kasserat. De förstod inte alls

Lillvillans
Trädgård
Plantor
Krukväxter
Ƥ
Öppet alla dagar! Stugvägen 3
Färingsö 2 km före Hilleshög
Telefon: 0709-620 999
Följ Lillvillans på facebook

hur vår sopsortering och återvinning fungerade, berättar Catarina
Kågström.
Skolan var också stolt över sin
kompost som visade sig vara ett
hål i marken. Det blev tydligt att
Sverige har kommit väldigt mycket
längre med organiserad återvinning och att människor i Indien är
mycket bättre på att själva genom
fantasi återvinna det som vi kalllar skräp. Skolan i New Delhi hade
även ett system som tog tillvara
regnvatten på ett intrikat sätt. Alla
dessa olikheter kan vara en källa till
inspiration åt båda håll tror Catarina
Kågström och kollegorna.
Men det är inte bara sätten att
återvinna som skiljer de två skolorna åt.
– Det var fascinerande att se hur
skolan var organiserad. Till exempel kvitterade föräldrarna ut och in
sina barn i receptionen. Allting var
väldigt formellt. Det var rektorn
som höll i alla föräldrakontakter
och hon hade även en liten klocka
hon pinglade i och då kom genast
någon rusande och frågade vad hon
ville. Mellan lärare och elever fanns
det dock en väldigt ﬁn värme och
respekt trots att undervisningen

till stor del bestod i att läraren satt
längst fram i sin kateder och eleverna satt tysta i sina bänkar och antecknade, beskriver Anna Karlsson.
Dessutom fick de tre svenska lärar-

na vara med om en utfrågning av de
nyﬁkna indiska eleverna.
– De hade många funderingar om
hur vi har det i Sverige och vi ﬁck
svara på frågor både om hur vi följer
traﬁkreglerna och hur vi kan få barnen att lyda trots att vi inte får aga
dem, säger Catarina Kågström.

”Det här är något som
alla lärare borde göra då
och då för att få inblick
i något helt annat och
se sitt eget arbete ur ett
annorlunda perspektiv”

Historierna är många och färgrika.
Hon och kollegorna beskriver dofter, synintryck, ögonkast och möten som är lätt att förstå att de har
lämnat oförglömliga minnen. Men
inte bara hos dem som faktiskt ge-

Ekerö kommunfullmäktige
Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,
tisdag den 21 juni kl. 18.00.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVHNIVDPWL
NRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQ

nomförde resan. Även deras elever
har tagit stort intryck när de fått ta
del av sina lärares upplevelser.
– De har varit jätteintresserade
av att höra oss berätta och vi har
försökt att förmedla så mycket som
möjligt av konkreta exempel, lukter, ljud och de vardagskrockar som
vi upplevde. Nu är eleverna jättesugna på att arbeta vidare med projektet, berättar Anna Karlsson.
Nu fortsätter projektet genom

att lärare och elever jobbar vidare
med en internetkontakt som gör att
eleverna kan lära av varandra trots
avstånden. Kanske kommer Färentunaeleverna även att skicka paket
till sina indiska kontakter och vill
det sig väl söker och får de indiska
lärarna bidrag till en resa till den lilla
landsortskolan på Färingsö.
– Det här är något som alla lärare
borde göra då och då för att få inblick
i något helt annat och se sitt eget arbete ur ett annorlunda perspektiv.
Men man behöver inte åka så långt
som till andra sidan jordklotet, säger Catarina Kågström i hopp om
att inspirera ﬂer lärare att ta steget
till liknande samarbeten.
LO BÄCKLINDER

Äntligen sommar! Tänk på vinterns
elräkningar redan nu.
Just nu!
Kampanjpriser på
värmepumpar till 15 juli*

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 ﬂera 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.

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

ONE HÅLLER FÄRGEN
– I UPP TILL 16 ÅR!
One är den miljövänliga, Svanenmärkta fasadfärgen som färgsäkrar ditt hus in i framtiden. Det är en täckande akrylatfärg
som behåller glans och kulör länge, länge. One är speciellt
framtagen för vårt nordiska klimat och ger ett effektivt skydd
mot väder och vind. Passar såväl till nytt trä som till ommålning.
One är färgen som håller in i framtiden!
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Historiskt drama
ADELSÖ | Genom ett nyskapat drama med medeltida
musik får kung Magnus
Ladulås och hans unga
hustru Helwig nytt liv nästan 800 år efter sin död.
Dramatikern och artisten
Beryll Kornhill gör en föreställning tillsammans med
ett trettiotal professionella
artister och amatörer, varav
många är lokala förmågor.
Som av en händelse började
Beryl Kornhill att skapa sitt
drama Kung Ladulås i ungefär samma veva som forskarna öppnade Magnus Ladulås
grav i Riddarholmskyrkan
för att klargöra släktskapet
med skelett som funnits på
andra platser i Sverige.
– Det jag har gjort med
den här pjäsen är att jag har
satt kött på benknotorna
och även gett upprättelse åt
två starka drottningar som
jag har hittat när jag läst om
Magnus Ladulås, berättar Beryl Kornhill.
Drottningarna är kung
Ladulås tonåriga hustru Helwig, vars skelett också återfanns i Magnus Ladulås grav
och hennes svägerska Soﬁa.
Båda starkt kämpande kvinnor i en tid som präglades av
maktkamper och grymma
klanfejder.
Beryl Kornhill har ägnat

lång tid åt att läsa in sig på den
litteratur som ﬁnns om Magnus Ladulås och hans familj.
Därefter har hon mödosamt
skrivit pjäsen som bygger
mycket på de fakta som ﬁnns
tillgängliga, men med fria,
moderna tolkningar.
– Mycket av det som pjäsen
handlar om är högaktuellt.
Både när det till exempel gäller de mafﬁametoder som
användes och som man kan
känna igen i vår tids politiska
maktspel, men även när det
gäller problematiken med
kvinnohandel, konstaterar
Beryl Kornhill.
Musiken och sångerna
är från tolvhundratalet och
många texter är nyöversatta
eller tolkade av Beryl Kornhill och kantor Carina Einarsson. De sjungs bland annat av Adelsöbaserade kören
Ad mundi under ledning av
Carina Einarsson. Skådespelarna är delvis professionella,
men många lokala förmågor
utan någon större scenvana
ﬁnns även med i uppsättningen. Bland annat spelas
en av nyckelrollerna av den
16-åriga Emma Södergård
från Adelsö. Den yngsta på
scen är 9 år och äldst är Beryl
Kornhill själv med sina 73 år.
– Det här blir nog den sista
stora uppsättning jag skapar,
men jag fortsätter naturligt-

Ekerö körvecka startade förra året. Bilden är från Drottningholmsparken.
Foto: Joanna Lundblad

Körvecka lockar
många sångsugna
EKEBYHOV | Den 4 till 9
juli lockar Ekerö pastorat
till körvecka för andra
året i rad. I år kommer
lika delar mälaröbor och
andra stockholmare till
Ekebyhovskyrkan för att
tillsammans skapa vackra
toner.

Huvudrollen i det historiska dramat om Magnus Ladulås spelas av
Carsten Gram.
Foto: Thomas Lagerkranz

vis att spela mina tidigare
pjäser, berättar hon.
Tanken är att Kung Ladulås
ska varvas med en annan
vikingatida pjäs och bli ett
årligt återkommande evenemang, eventuellt med modiﬁeringar och delvis nya rollbesättningar.
Dramat kommer att spelas

i Adelsö kyrka under första
veckan av juli, precis intill
den plats där Magnus Ladulås
hade sin kungsgård Alsnu
hus och där ﬂera historiskt
viktiga beslut fattades.

LO BÄCKLINDER

Efter den populära körveckan i augusti förra året har nu
nära 50 deltagare anmält sig
till årets upplaga. Under en
intensiv vecka träffas sångsugna och övar inför de två
konserter som utgör ﬁnalen.
– En av grundtankarna är
att alla körsångare ska få en
chans att ägna en del av sin
semester åt att sjunga utan
att behöva stressa iväg till
repetitioner, berättar Kerstin
Baldwin, dirigent.
Tanken är att Ekerö körvecka ska vara ett återkom-

mande evenemang och att
det ska utvecklas från år till
år. Nytt för i år är att för de
lite mer avancerade sångarna
ﬁnns det möjlighet att sjunga
tillsammans i en vokalensemble som kommer att ha
en a cappellakonstert på torsdagen på Ekebyhovs slott.
– Det ﬁnns även möjlighet
att köpa till privata sånglektioner, berättar Kerstin Baldwin.
Den första konserten
äger rum på fredagen den 8
juli i Eric Ericssonhallen på
Skeppsholmen och den andra i Ekerö kyrka lördagen
den 9 juli. Då framförs LarsErik Larssons ”Förklädd gud”
och Johan Helmich Romans
”Svenska mässan”.

LO BÄCKLINDER

Fransk-svenskt dansgästspel till Drottningholm
DROTTNINGHOLM | I
augusti blir det 1700-talsdans av internationell klass
på Drottningholms slottsteater. Compagnie l’Eventail
under ledning av koreografen Marie-Geneviève Massé
gästspelar med två dansverk i tre föreställningar
den 12, 13 och 14 augusti.

Scen ur den komiska balettpantomimen Les Petits Riens.
Foto: Nick Nguyen

Den komiska balettpantomimen Les Petits Riens skapades i Paris 1778 av Noverre
till Mozarts musik. Temat är
kärlek och dansen lätt och komisk. Don Juan skapades av

Noverres rival Angiolini, balettmästare vid hovet i Wien,
1761. Gluck har komponerat
musiken, som här är en viktig
del av dansen i denna första
ballet d’action.
– Mycket barock och klassisk musik har dans som inspirationskälla, men sällan
har vi möjlighet att kunna
bevittna tidstrogen teaterdans, säger teaterns konstnärlige ledare Mark Tatlow.
Att spela på tidstrogna instrument har gett många nya
insikter om hur äldre tiders
musik kan kommunicera till

dagens publik. Samspelet
mellan dans och musik ger
ytterligare en dimension till
upplevelsen av 1700-talets
sceniska estetik.
Koreograﬁerna är skapade
av Marie-Geneviève Massé,
i tidens anda med respekt
för dynamik och 1700-talets
dansuttryck och i samspel
med musikens rytm. Compagnie l’Eventail är ett av de
mest välrenommerade barockdanskompanierna och
Marie-Geneviève Massé är
en av de skickligaste och
mest krävande koreograferna

inom genren.
Tolv franska dansare från
Compagnie l’Eventail kompletteras med fyra svenska
dansare från Stockholm baroque dancers. Drottningholmsteaterns orkester spelar under ledning av Mark
Tatlow.
Gästspelet är ett samarbete mellan Drottningholms
slottsteater,
Compagnie
l’Eventail och Stockholm
baroque dancers med stöd av
Carina Aris minnesfond.
EWA LINNROS

Nyskriven bibliografi ”Litteraturen om Färingsö – en del av Ekerö kommun”
FÄRINGSÖ | För den som
önskar uppleva Färingsö
via litteraturen finns nu en
bibliografi över litteratur
om Färingsö.
”Litteraturen om Färingsö
– en del av Ekerö kommun”
heter bibliograﬁn som Olle
Wingborg publicerat med
hjälp av anslag från stiftelsen
Konung Gustaf VI Adolfs
fond för svensk kultur.
Olle Wingborg har tidigare
givit ut en rad bibliograﬁer
över Dalarna, Blekinge och
Småland. Under ett halvårs
tid har Färingsö varit hans arbetsområde.
– Jag har alltid varit fascinerad av upptäcktsfärder och

att bekanta mig med olika
bygder genom att ta del av
vad som skrivits om dem, berättar Olle Wingborg.
Hans egen anknytning
till Färingsö började med en
äventyrlig seglats på en primitiv ﬂotte från scoutstugan
på Lovö till Svartsjöviken.
– Några år senare var jag
praktikant på barnbyn Skå.
En upplevelse som betytt
mycket för mig, fortsätter
Olle Wingborg.
Till hjälp för projektet har
han bland mycket haft Peter
Bratts kulturhistoriska översikt samt de arbeten om Mälaröarnas forntid och medeltid som utarbetats av Gunnar
Hallström. Därtill bland an-

nat den litteraturförteckning
som Sven Burell och Lennart
Nilsson sammanställde 2000
inför en litteraturafton på
biblioteket i Stenhamra.
– Jag nöjer mig inte med att
endast notera titlar utan förser dem ofta med kommentarer eller citat för att levandegöra innehållet, säger Olle
Wingborg.
Innehållet i förteckningen över Färingsö med dess
socknar, Hilleshög, Skå och
Sånga är digert. Här ﬁnner
man bland annat Stenbrottet och stenhuggarsamhället,
Eldgarnsö, Svartsjö slott och
dess park och också en hel del
kring fångvården på slottet.
– Inför förändringen 1971

då Färingsö blev en del av
Ekerö kommun hölls en avslutningsfest på Färingsö.
Om den får jag läsa i ”Politikerminnen. Ekerö kommun”, en skrift som redigerats av min bror Ernst
Wingborg, berättar Olle
Wingborg.
Han har även besökt kyrkorna och funnit överväldigande litteratur om dessa.
Många ﬂer platser ﬁnns med
och han citerar några rader ur
företalet i Färingsöboken utgiven av Färingsö hembygdsförening 1966. ”Färingsö har
närmast glömts bort i litteraturen och det är förhållandevis få skrifter som berättar
om ”Färingsö.”

– I det myller av titlar jag mött
kan jag inte hålla med. Visserligen har Färingsö aldrig
fått årliga hembygdsböcker
som regelbundet rapporter
både om forna och nuvarande förhållanden, men antalet titlar tycks mig talrika.
Färingsöboken är ett ﬁnt initiativ som förhoppningsvis
ska få efterföljare, säger Olle
Wingborg och uttrycker en
tacksamhet över allt han har
fått uppleva genom litteraturen om Färingsö.
– Jag hoppas kunna förmedla något av detta genom
min förteckning.
Boken har undertiteln Mälaröarnas bibliograﬁ 1.
– Kanske kommer jag i

Olle Wingborg.

någon form fortsätta min
inventering över vad som
skrivits om Ekerö kommun,
avslutar Olle Wingborg.

EWA LINNROS
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Midsommar 24-25/6 stängt. Lördagsstängt juli t.o.m. 13/8. Semesterstängt 16/7- 31/7. Glad Sommar!
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Äntligen är sommaren här. Nu är det dags
för sommarlov med midsommar-ﬁrande,
picnicar, bufféer och grillkvällar.
Till de ljumma sommarkvällarnas middagar
grillar vi gärna en god köttbit och då passar
något av våra boxviner väldigt bra.
Viña Albali passar perfekt till grillad karré,
spare ribs, ﬂäskﬁle, kycklingklubbor.... ja till
det mesta i köttväg.
Santa Ines-vinerna är lite kraftigare och
matchar även en grillad entrecôte, biff eller
skiva lammstek.
Ha en riktigt skön sommar med mycket
grillning, lev gott och njut av semestern!
2010 VIÑA ALBALI BARREL AGED
Pris: 189 kr. Varunr : 2427. (box 300 cl). 13% vol.

2008 SANTA INES RESERVA.
199 kr (box 300 cl). Varunr : 6283. 14% vol.

2010 SANTA INES ORGANIC.
Pris 155 kr (box 150 cl). Varunr : 6620. 14% vol.

SAMTLIGA VINER FINNS PÅ
SYSTEMBOLAGET PÅ EKERÖ
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Svartsjö slott har åter öppnat sina portar för allmänheten. “Svartsjö
Sommar 2011” inbjuder till mycket konst, musik och evenemang
under hela sommaren. Bland utställarna finns bland andra Ulrika alias
Dorabella du Doigt, som visar sina figurativa, realistiska verk skapade
med den teknik som användes av de gamla mästarna.

Loppis i rekordstort format blev det när Ekebyhovs slott för sjunde året
i rad på pingstdagen bjöd in till Ekerövarianten av den välkända loppmarknadsförebilden i Paris. Årets imponerande rekordnotering blev 60
bord, vilket tyder på att slit-och-slängmentaliteten inte helt tagit över.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Ove Westerberg

Adelsö vandringsled invigdes traditionsenligt på Kristi himmelfärds
dagen den 2 juni. Rekordmånga vandrade åtminstone halva sträckan
med Adelsö IF och Mohammeds populära fisksoppa som slutmål. 170
portioner serverades innan grytorna tömts. Tjugo studenter från Taiwan
hann fram till grytan i tid.
Foto: Ove Westerberg

Barnbyvandring Söndagen den 22 maj arrangerade Mörby byalag
en vandring på Barnbyn i Skå i sambete med de nya ägarna Carl och
Annika von Scheele. Ett 30-tal intresserade fick höra historien om gården Skå Edeby som först var en jordbruksfastighet med tobaksodlingar
och eget bränneri via den banbrytande perioden som rikskänd barnby,
till dagens nuvarande by.
Foto: Mia Hedelius

Nyinvigning Mälarö träningsverk flyttade i början av juni in i nya lokaler
vid Jungfrusunds marina. Verksamheten innehåller nu förutom träning
i olika former, även barnpassning och solarium på 800 nyrenoverade
kvadratmetrar.

Vikingatema under vårterminen har fritidsklubben på Stenhamra fritidsgård arbetat kring temat vikingar. Allt avslutades med ett uppskattat vernissage. De två naturtrogna vikingarna i papier mache begav sig
efter uppvisningen vidare till andra av kommunens utställningslokaler.

Nationaldagsfirande Traditonsenligt firande av Sveriges nationaldag
ägde rum i Drottningholmsparken. Konserter hölls bland annat av Ekerö
kulturskola och för den danssugna erbjöds sambaskola vid Kina slott.
På bilden firar Viola Levahn med flaggan i högsta hugg.

Första studenterna André Ericsson, Amanda Asp, Jessica Kimland
och Jonathan Almqvist var de första eleverna att ta studenten från
Ekerö praktiska gymnasium i början av juni. Malin Bindberg, handelsstudent saknas på bilden på grund av sjukdom.
Foto: Marie Rafting

Plantbytardag Den 17 maj träffades många entusiastiska trädgårdsamatörer på biblioteket i Ekerö centrum för att byta egna plantor mot
något spännande från någon annans trädgård.

Veterandagen Skå flygfälts veterandag den 11 juni var mycket välbesökt. I strålande solsken blandades en mängd veteranflygplan och
veteranbilar med levande musik och flyguppvisningar.

Foto: Michael Steenhouwer

Foto: Rolf Bergenstråhle

Foto: Åsa Sjöberg

Konstmakarna bjuder in till en mycket sevärd och annorlunda vikingautställning i Ekebyhovs slottsgalleri. På vernissagedagen den 12 juni
samlades några av Konstmakarna under världsträdet ”Yggdrasil med
livets gröna tråd”, en installation där nästan alla från Ekerö dagliga
verksamhet satt sin runa.
Foto: Ove Westerberg

Foto: Anna Levahn

Foto: Ewa Linnros
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Pengar vållar glädje och bekymmer
50 ÅR SEDAN | Den regniga
och kalla ommaren 1961
kommer med hopp om fler
turister, tipsvinster och en
olycklig postföreståndarinna.
Dåligt badväder karaktäriserar sommaren 1961 konstaterar Mälaröarnas nyheter.
Trots detta lär sig stora skaror
barn och ungdomar simma i
simskolorna på kommunens
badplatser. Sammanlagt blir
ﬂera hundra barn bekransade
och får hämta märken och
diplom under avslutningarna
i slutet av juli.

teras. Man tycker att det
räcker med alla stockholmare. Några arrangemang
för att ta emot turister
finns inte heller – det går
strängt taget inte att få en
bit mat sedan man passerat
Nockebybron.”
Tretton lyckliga damer i
Ölsta vann härförleden närmare 25 000 kronor på tipset, vilket motsvarar ungefär

SOLVÄRMEPUMP
BEFRIAREN FRÅN ELBEROENDET

Någon som förmodli-

gen inte är lika lycklig är
föreståndarinna fru Birgit
Öberg på poststationen i
Skå. Vid lördagens kassaräknig upptäcktes att 500
kronor saknas. Förmodligen
har någon kund felaktiktigt
fått ett utbetalningskort på
samma summa som han
tagit ut. Om inte pengarna
återkommer måste tyvärr föreståndarinnan själv ersätta
förlusten.

Förhoppningar finns om

att midsommardagens
TV-sända gudstjänst från
Ekerö kyrka ska locka
turister från när och fjärrran till Mälaräöarna. Men
åsikterna tycks ändå vara
delade kring om det är bra
eller dåligt: ”Mälaröarna
gör överhuvudtaget föga
väsen av sig i turistiska
sammanhang, vilket är
förståeligt och kan respek-

270 000 kronor i 2011 års
penningvärde. Damerna har
varit med i samma syjunta
och lämnat in samma tipsrad
i mer än tjugo år. ”I torsdags
i förra veckan samlades de
tretton lyckliga damerna och
delade upp vinsten. Var och
en blev delaktig 1537 kronor
sedan Sträng fått sitt. Några
av vinnarna berättade att de
tänkte resa upp pengarna,
andra funderade på garderobskompletteringar.”

Vid simskoleavslutningen i Lunda
tävlades det i tårtätning i vatten.

LO BÄCKLINDER

IÄR
PREM
R UNIKA

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

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

Från 24 juni kör vi dig
enligt sommartidtabell

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

www.eviheat.se

Du kan se din tidtabell redan nu på sl.se eller på mobil.sl.se.
Från 19 juni kan du också hämta ditt eget tryckta exemplar på
bussen, i spärren eller på SL Center. För mer information gå in
på sl.se eller ring SL:s kundtjänst 08-600 10 00. Trevlig resa!

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

Aktuell traﬁkinformation Ekerö:
Linje 176 och 177 20-minuterstrafiken förlängs en timme alla
dagar.
Linje 302 Den i höstas insatta turen från Brommaplan till
Knalleborg kl. 19.10 körs även under sommaren.
Linje 303 Den i höstas insatta turen från Jungfrusund till
Brommaplan kl. 06.30 körs även under sommaren.
Linje 309 Högtrafikens 30-minuterstrafik körs i sommar även
under juli månad.
Linje 323 får en ny avgång måndag – fredag från Lovö kyrka till
Brommaplan kl. 14.40. Linjen får även en ny förmiddagsavgång
i båda riktningar lördagar och söndagar.
Linje 342 får en ny avgång lördagar och söndagar från
Jungfrusund till Älvnäs kl. 17.34.
Morgontrafiken lördagar och söndagar görs om och får nya
avgångstider med bättre anslutningar till/från Brommaplan.

SL i samarbete med

Tel: 08-560 354 08
www.birkaror.se
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.se
• Eller till
Mälaröarnas Nyheter
”Tyck”, Box 100
178 22 Ekerö
• Redaktionen förbehåller
sig rätten att avgöra vad som
lämpar sig som insändare och
även att korta inläggen.
• Traditionella tackannonser
hänvisar vi till vår privata annonsmarknad.

En otrolig vändning!
Ekeröborna har krävt att i
egen bil snabbt kunna ta sig
till Stockholms centrum. I den
stundtals hetsiga debatten om
var anslutningen till Förbifarten
skulle ligga och hur breddningen
av väg 261 skulle realiseras har
fokus legat på ekeröbornas behov
att snabbt ta sig till och från ön.
Kommunledningen har inte bara
lyssnat till dessa krav utan också
lovat leverera önskad anslutning
till Förbifarten via rondeller på
Lovö och breddad fyrﬁlig väg förbi
Drottningholms slott. Lovöbors
protester har avfärdats med argument som ” ja, alla är missnöjda
när det sker på deras bakgård” eller

”Världsarv får inte ställa sig i vägen
för utvecklingen”.
Nu har beslut fattats, men den
lösning Traﬁkverket på lördagen
presenterade i Tappström innebär
ingen breddad, snabb infart förbi
Drottningholms slott. Tvärtom.
Väg 261 blir fyrﬁlig, men inte
nämnvärt bredare. Den fjärde ﬁlen
byggs i första hand för busstraﬁk
och vägen blir krokigare med sänkt
hastighet till 60 km/timmen. Lovörondellerna ska inte fungera som
infart för Förbifartens bilister. Den
möjligheten stoppas av avgifter.
Biltraﬁk förbi slottet ska inte öka.
Därmed uppfylls Unesco krav.
Det rör sig således inte om en
satsning på biltraﬁken till stan.

Traﬁkverket iscensätter en demograﬁsk omstrukturering. Ekerö
förbinds med förorterna norr och
söderut via Förbifarten. Det snabba
alternativet till stan blir med buss
eller båtbuss, inte bil.
Vi är många som under lång tid
arbetat med att rädda Lovö. Vi har
sagt nej till infartsparkering och
bussterminal på Lovö, en bred
infart förbi slottet och rondeller
som skulle ödelägga Tillﬂykten och
Edeby. Och vi har blivit bönhörda!
Aldrig trodde jag att jag
skulle sjunga duett med Riggert
Andersson, Traﬁkverkets ansvarige
för Förbifarten.
Om det är sant innebär det oerhörda förändringar. Ekeröborna

Diskriminering av friska pensionärer
Min erfarenhet är att Ekerö
kommun tar väl hand om
gamla och sjuka kommuninvånare. Även barn och
ungdomar har stora möjligheter att utvecklas i vår
kommun. Men helt vanliga
friska pensionärer motarbetas mer eller mindre
medvetet av kommunledningen.
Nyligen beslutades i
fullmäktige att vartefter
sälja ut ett stort antal mark-

bostäder som idag ägs av
Ekerö kommun. Helt vanliga pensionärer drabbas
hårt av detta beslut.
Dessutom tycks den
nästan helt moderatstyrda
kommunen ej kunna styra
sina tjänstemän i dess nit
att snåla på olika sätt och
vis.
Den senaste diskrimineringen är att pingisspelande
pensionärer (medelålder
77 år) har sagts upp från sin

förhyrda lokal i Träkvista.
Genom motion håller man
sig frisk och ligger ej kommunen till last.
Enligt min och många
andra pensionärers uppfattning så diskriminerar
den borgerliga alliansen
friska pensionärer i Ekerö
kommun.

– Frisk pensionär

YOGA

Produkterna måste vara tillverkade eller odlade
på Mälaröarna. Hyra av bord: 150 kr/dag.
Medlemmar har företräde.
Karin Ekarna tel. 560 404 25
ekarna.karin@tele2.se
Siv Lager tel: 560 431 03 senast 1 augusti

skbodycare@hotmail.com O 070-680 86 36
Stenstigen 6b, Stenhamra
Solveig Karlsson
Dipl. yogainstruktör & dipl. massageterapeut
VÄLKOMMEN!

Alla typer villor med kvalitetsfärg
Bleka och rostiga plåt tak med specialfärg
Stora och små ladugårdar med rödfärg
Fri offert!
Beställ tid redan idag!

Telefon 0768-48 57 54

– Bältad

Dags att anmäla ditt deltagande

skbodycare

20% rabatt

Människan är bra konstig! Hur ofta raljerar vi inte över hur
dumma vi var på 60-talet då vi satt obältade i baksätet och
slår oss för bröstet att vi i dag är sååå mycket bättre då vi inte
bara har hjälm när vi cyklar utan även i skidbacken.
Men vi har en tröskel till att ta oss över – våga använda
bälten på våra ﬁna Mälaröbussar. Jag ser aldrig någon annan
än jag själv som spänner fast mig när jag dagligen åker buss
till och från våra öar. Dagens upplysta medborgare borde veta
bättre och inte tycka att detta skulle vara pinsamt. Det är ju
bara genomkorkat!
Jag är förvånad!

Marknaden kommer att traditionellt hållas på
Hembygdsgården i Färentuna.

Ring för tidsbokning!

Just nu

Inte bättre än på 60-talet

3-4 SEPTEMBER 2011

MASSAGE

Målarkampanj

– Gunnel Bergström,
som alldeles tappat hakan

FÄRINGSÖ MARKNAD

Medicinsk yoga

PASSA PÅ!

har levt i symbios med Stockholm.
Många arbetar i stan och våra tonåringar har avslutat sin skolgång i
något av Stockholms gymnasier. I
framtiden blir arbeten och kanske
skolor i Kista och Södertälje mer
attraktiva. Och vår kommun kan
i sin tur erbjuda sina nya grannar
andra slag av arbeten och rekreation i natursköna områden. Det
gäller bara att planera så att allt det
vi har blir tillgängligt. Det gäller
inte minst Lovö som har oändligt
mycket mer att erbjuda än slotten,
parken, teatern och våffelkällaren
vid Kina slott.

Välkomna!
Färingsö hembygdsförening

Vill du göra skillnad som
vårdare på Solbackens boende?
Vi söker nu medarbetare till en timtidsanställning samt
ett längre vikariat. Din uppgift är stödja de boende i deras
vardagliga liv. Solbackens boende är beläget på natursköna Adelsö och riktar sig till personer med Asperger
syndrom, autism och utvecklingsstörning.
Vi söker dig som har:
- lägst gymnasial vårdutbildning
- god social förmåga och är tydlig i kommunikationen
- motivation att stödja personer i deras utveckling
- har förmåga att ta egna initiativ och är självgående
- tar ansvar för att nå överenskomna mål
Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete med
möjlighet till personlig utveckling och kollektivavtal.
Är du intresserad?
Kontakta verksamhetschef
Jenny Lindberg
08-50 23 428
jenny.lindberg@frosunda.se

b ld
EKERO

BYRA

frösunda.
omsorg för högsta livskvalitet. oavsett.

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se
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Dags att bygga om
Brommaplansrondellen!
Hur ska vi lösa Brommaplanseländet? Vi på Ekerö
äger inte frågan utan det gör
Stockholms stad, har man
sagt till mig åtskilliga gånger!
Och löser man Brommaplan
så skapas det ett ännu värre
scenario i Ulvsunda; i Alvik
eller på andra platser i
Västerort! Någonstans måste
man väl börja och sedan steg
för steg gå vidare! Och varför
inte försöka samarbeta över
gränserna, både kommunalt
men gärna även politiskt!
Därför tog jag kontakt
igen med mina ordförandekollegor på folkpartiets
lokalavdelningar i Västerort!
Första resultatet i år av detta
blev vår Öppna Hearing
i Alviks medborgarhus.
På mötet med 70-talet
intresserade personer ﬁck
vi höra tjänstemän från
stadsbyggnadsförvaltning
och traﬁk bekräfta det vi
redan egentligen visste, att
Brommaplansrondellen
(trots att den är en av de tio
prioriterade rondellerna),
är en effektiv spärr mot all
traﬁk i alla sex riktningar!
Vi vill att de som bor
på Ekerö ska kunna nå
Brommaplan, åtminstone
från vårt centrum på 15
minuter. Likartade perspek-

tiv har de som bor i Hässelby
och Spånga!
Brommaplan är en stor
och viktig bytespunkt för
Ekerös kollektivtraﬁk.
Över 22000 stiger på och
av tunnelbanan varje dag.
Rondellen är en genomströmningsplats för bil-,
buss- och nyttotraﬁk med
över 50 000 passager.
Brommaplan är också ett
servicecenter med vårdcentraler, polis, banker, butiker
och restauranger, som nyttjas av tusentals!
Vi är över 150 000 personer i Bromma, Ekerö,
Hässelby och Spånga, som

är beroende av hur traﬁken
ﬂyter genom platsen. Det
är faktiskt ﬂer än till exempel Sveriges fjärde stad
Uppsala!
Varför inte gräva ner traﬁken på Brommaplan eller
tvärtom låt Bergslagsvägen
bli en bilväg upphöjd över
rondellen. Gångtraﬁkanter
och cyklister får en upphöjd
led runt Brommaplan med
anslutning på fem platser,
rondellen kan kanske bli
enkelﬁlig med mindre
olycksrisk. Utlys en arkitekttävling!
Varför inte förnya hela
centrumbebyggelsen
och däcka över det gamla
busstorget! Skapa ett
modernt resecentrum, där
övertäckningen förbättrar
tillgängligheten till tunnelbanan! Och det skapar ﬁnansieringsmöjligheter också
för Brommaplans farliga
traﬁksituation.
Var med och bidra med
tankar och idéer, som
gör att vi får igång viljan
och processen att lösa
Brommaplaneländet, men
också en verklighet under
2010-talet!
– Gunnar Pihl, ordförande
Folkpartiet Ekerö

Demidekkare
målar gärna.
MEN INTE SÅ OFTA.

DEMIDEKK ULTIMATE
!       



      
      
       
       

     

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

1MBOUKPSE
50 liter

4 säckar för 100:-

#½UUJMMCFIÎS
Ex. Vax, bottenfärg, ankare,
CPMCTNKPQTƀ[VX¼UVCTUEJCEMGN
DQLCTHGPFTCTQNLQTQEJ
rengöringsmedel mm.

Trevlig
midsommar
önskar Calle och Elizabeth
med personal!

1BSUZU¼MUo#PSEo4UPMBS

Mot Adelsö


Sundbyskola
Nyckelby

Vi hyr ut Zip-up
CZHHOBETTU¼MMOJOH
Upp till 6 meters höjd

Boka i god tid för att vara
säker på en ”torr” fest.

Nibble
Koloniområde
Ekerö Kyrka

LANTHANDEL SORTIMENT
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT
BENSIN TILL LÅGPRIS
PUMPKORT ELLER BANKKORT

Tel: 560 200 41
¾PPET -ÍNDAG &REDAG   s ,ÚRDAG  

Träkvista
Peo Leopoldsson
med Personal

Tel. 560 357 27
www.anias.se

Ekerö Färglager

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

*OHAN 2OBIN -ARCUS
0ETER OCH ,ASSE
3TËNGT VECKA  

Ekerö
Vårdcentral

Närlunda

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

Willy och Agneta
med personal

Tel. 560 304 54

Rolf, Christina &
Irene med personal

Ulf, Agneta, Nisse,
Christer, Henrik, Soﬁa,
Mattias och Christoffer

F’SONS
ALLSERVICE AB

Semesterstäng vecka 27--29
Staffan med personal

Tel 560 47 111

    s WWWEKEROBYGGSE

Tom med personal

Sven, Marie-Louise,
Gerry och Ronny

SK

Tel: 560 243 23
Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

-K

11
11

Å

-I

1934

Binärdata AB

nyheter

MÄLARÖARNAS

Arne, Christina,
och Henrik

Skå
Kjell med personal

Mobility Motors
SVERIGES STÖRSTA NISSAN-EXKLUSIVA ÅTERFÖRSÄLJARE

NISSAN BROMMA: Ulvsundavägen 112. Tel. 08-546 328 00. NISSAN SÄTRA: Murmästarvägen 17-19. Tel. 08-603 27 00
VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR-SÖNDAGAR 11-15
www.mbil.se

NISSAN GARANTIER • 3 ÅRS/100.000 KM NYBILSGARANTI • 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI • 12 ÅRS ROSTSKYDDSGARANTI • 3 ÅRS LACKGARANTI • 3 ÅRS/100.000 KM NISSAN PAN EUROPE VÄGASSISTANS.
Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 0.50-0.54 och CO 2 -utsläpp g/km: Micra 115-125. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Antalet presentkort är begränsat och gäller hos den handelsträdgård som Nissan återförsäljare
hänvisar till. Max ett presentkort per hushåll. Gäller t o m 30 juni 2011. Med reservation för ändringar.
Mobility Motors Sweden AB, ägs av Roelofsen Family Holdings AB och är verksam i Sverige som återförsäljare av Nissan person- och transportbilar vid 4 fullserviceanläggningar i Stockholm, Malmö och Lund
– Sveriges största Nissan-exklusiva återförsäljare!

SUPERSALE

SHIFT_the way you move

NISSAN JUKE, BEGRÄNSAT ANTAL!
OMGÅENDE LEVERANS...

NU INKLUSIVE
3 ÅRS SERVICEAVTAL*

4 3 ST: NISSAN JUKE 1.6 DIG-T 190HK TURBO
GPS/CONNECT. ACC. 17’ AL-FÄLGAR. METALLIC
Ord. pris 220.900 kr NU ENDAST
KR
SPARA 34.000 KR

186.900

3 2 ST: NISSAN JUKE 1.6 DIG-T 190HK TURBO
ACC. 17’ AL-FÄLGAR. METALLIC
Ord. pris 212.900 kr NU ENDAST
KR
SPARA 33.000 KR

179.900

NISSAN JUKE SUPERSALE HOS MOBILITY MOTORS I BROMMA. VÄLKOMNA PÅ EN PROVKÖRNING!

Mobility Motors
SVERIGES STÖRSTA NISSAN-EXKLUSIVA ÅTERFÖRSÄLJARE

NISSAN BROMMA: Ulvsundavägen 112. Telefon 08-546 328 00

VARDAGAR 9-18. LÖRDAGAR-SÖNDAGAR 11-15
www.mbil.se

/*44"/("3"/5*&3t¯34,./:#*-4("3"/5*t¯347"(/4,"%&("3"/5*t¯3430454,:%%4("3"/5*t¯34-"$,("3"/5*t¯34,./*44"/1"/&6301&7("44*45"/4
Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: Juke 0.51-0.76. CO 2 -utsläpp g/km: Juke 134-175. Bilen på bild kan vara extrautrustad. Med reservation för ändringar. * 3 års serviceavtal: Gäller vid de 3 första servicetillfällena och
upp till 6.000 mil.
Mobility Motors Sweden AB, ägs av Roelofsen Family Holdings AB och är verksam i Sverige som återförsäljare av Nissan person- och transportbilar vid 4 fullserviceanläggningar i Stockholm, Malmö och Lund
– Sveriges största Nissan-exklusiva återförsäljare!
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Ny ordförande i Skå IK
SKÅ | Vid Skå IKs årsmöte
valdes ny ordförande.

AIF:s slitvarg Tomas Engström, mitten, var en av få i derbylagen som har samma hemadress som föreningen.

Foto: Ove Westerberg

Derbyseger till Adelsö
FOTBOLL | Adelsö IF segrade stort och rättvist när
man mötte derbygrannarna från Munsö IF på
det knöliga underlaget på
Adelsövallen den 5 juni.
Det prestigefyllda derbyt har
oftast en kamratlig inramning, både på plan och bland
respektives supportrar. Detta

hindrar inte att det blir rejäl
kamp om möjligheten att
få avgå med seger och därmed kunna pika grannöns
bollsparkare.
Inför årets drabbning var
det plusstatistik med tre
vinster och två oavgjorda för
MIF, om man tittar på lagens
tio senaste möten.
AIF som fått ett rejält lyft

denna säsong, med ny tränare och många nya spelare, var
dock stor favorit denna gång.
MIF, som är inne i en generationsväxling, tycks däremot ha fastnat i botten av
division 7 D.
Mycket riktigt dominerade hemmalaget stort under
större delen av matchen.
När AIF gått ifrån till 5-0

tappade AIF dock skärpan
och Munsö kunde reducera
med två välförtjänta tröstmål.
Den 27 augusti hoppas
Munsö på revansch när AIF
gästar Söderby IP.

OVE WESTERBERG

Vid ett kompletterande årsmöte med Skå IK den 25 maj
avgick Gunnar Mossberg
som ordförande. Med hans
krävande yrkesarbete har
han efter endast ett år som
ordförande insett att tiden
för detta ideella uppdrag inte
räcker till.
Valberedningen har efter
ett styvt arbete med att hitta
en efterträdare föreslagit Ulrik Andersen.
Han har tidigare varit politiskt engagerad och haft ansvarsfulla politiska uppdrag
inom Ekerö kommun. Han
har nu pensionerat sig och
lämnat dessa uppdrag och
känner sig beredd att stiga in
som klubbens ordförande.
Årsmötet valde enligt förslaget Ulrik Andersen till ny
ordförande för föreningen.
Vid mötet diskuterades även
den ekonomiska situationen,
där det av bokslutet framgick
att kostnaderna för verksamheten rejält överskridit vad
som var budgeterat. Revisorerna konstaterade att styrelsen inte handlat i strid med
föreningens stadgar, varför
ansvarsfrihet beviljades för
den avgående styrelsen.
Revisorerna lämnade dock
en rekommendation om att
klubben bör införa en central
ekonomisk förvaltning så att
huvudstyrelsen ska kunna få
transparens, löpande upp-

Ulrik Andersen blir ny ordförande
i Skå IK.
Foto: Ove Westerberg

följning och en total syn på
de ekonomiska ﬂödena inom
klubben.
Valutskottet hade, i den
anda om totalsyn som revisorerna rekommenderat, föreslagit att man redan på årsmötet skulle välja en central
klubbkassör och nominerat
Inger Edevärn Ekdahl till den
befattningen.
Årsmötet
accepterade
förslaget och valde Inger
Edevärn Ekdahl som klubbens huvudkassör. Årsmötet
uppmanade även styrelsen
att gå vidare med den centralisering av bokföringen som
redan påbörjats.
Med ny ordförande och en
centraliserad ekonomifunktion ser klubben fram mot
fortsatta framgångar både
sportsligt och administrativt.

LARS-ERIK ERIKSSON

Skå IK fotbollsdag för de minsta med Birkabollen Mini
FOTBOLL | Den 2 juni fick
de minsta barnen sin egen
Birkaboll då Birkabollen
Mini för första gången ägde
rum.
– Jag tyckte att vi måste göra
lite för de minsta barnen
inom Skå IKs fotboll. Jag drog
ett cupkoncept till styrelsen
och de tyckte det verkade
som en bra idé, säger Jörgen

Gren, pojkansvarig inom Skå
IK.
48 lag bjöds in varav hälften spelade på förmiddagen
och de resterande på eftermiddagen. Matcherna spelades på sex planer och totalt
spelade det 96 matcher på en
och samma dag.
Över 500 barn var med
och spelade och med alla
ledare och föräldrar var det

DET HÄNDER


TILL DEN 21 AUGUSTI

uppskattningsvis över 2500
personer under hela dagen på
Svanängen.
– Alla lag var inte från
Stockholm så vi inom Skå IK
tror att vi har satt Ekerö och
Färingsö på kartan. Vi tror att
många lag kommer att återvända nästa år då vi har Birkabollen Mini. De barn som går
upp till 7-manna kommer att
spela Birkabollen som spelas

i augusti. Vi kan bara säga att
cupen var en jättesuccé och
samtliga lag som kom var supernöjda med dagen. Många
sa att det var den bästa cup
som de hade varit på och att
ungdomsdomarna var jätteduktiga, avslutar Jörgen
Gren.
Birkabollen Mini kommer
bli en tradition inom Skå IK.

FOTBOLL | Damer div 3A: 19/8 kl 20 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-IK Frej Damer div 4A: 10/8 kl 20 Svanängens IP: Skå DFF-Essinge
IK
Herrar div 4M: 22/6 kl 20 Träkvistavallen: Ekerö IK-Vasasällskapet FK  6/8 kl 14 Träkvistavallen: Ekerö IK-Skå IK & Bygdegård
10/8 kl 19 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Reymersholms IK 13/8 kl 14 Träkvistavallen: Ekerö IK-Järla IF FK
21/8 kl 19 Svanängens IP: Skå IK & Bygdegård-Boo FF
Herrar div 7 D: 13/8 kl 13 Söderby: Munsö IF-Real Gonzo FC
21/8 kl 16 Adelsövallen: Adelsö IF-Real Gonzo FC

LÄGET!


Foto: Paul Malm

Över 500 barn spelade på Birkabollen Mini.

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

13 JUNI

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
6
4
4
4
3
2
1
1
1

0
1
2
1
1
1
3
2
1
0

0
1
2
3
3
4
3
5
6
7

40
25
19
25
18
20
12
8
5
10

- 7
- 14
- 15
- 19
- 14
- 17
- 17
- 18
- 36
- 25

24
19
14
13
13
10
9
5
4
3

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

8
7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
5
4
4
3
2
0
0

1
1
0
2
0
0
0
0
0

0
1
2
1
3
4
5
7
7

42
20
29
23
13
14
13
5
4

- 6 22
- 12 16
- 9 15
- 5 14
- 9 12
- 23 9
- 22 6
- 32 0
- 45 0

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

8
9
8
9
9
8
9
9
9
9

6
6
5
3
3
3
3
3
3
2

2
2
1
2
2
2
2
1
1
3

0 20 - 1
1 27 - 12
2 18 - 12
4 12 - 12
4 13 - 14
3 18 - 20
4 14 - 20
5 10 - 13
5 13 - 19
4 12 - 14

20
20
16
11
11
11
11
10
10
9

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

8
8
7
8
8
8
7
7
7
8

8
6
4
4
3
3
2
2
2
0

0
0
2
1
3
0
1
1
0
0

0 28 - 6
2 21 - 12
1 15 - 9
3 12 - 13
2 16 - 12
5 18 - 20
4 13 - 15
4 16 - 20
5
7 - 15
8
5 - 29

24
18
14
13
12
9
7
7
6
0
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  SÄLJES

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





Ultimate DVD 21 st. 007, Collector S Box. 450:-.
Tel. 073-975 69 56.

  KÖPES




Sängstomme Malm 180 x
200 cm i bra skick. 600 kr.
Ekfanér. 073-975 69 56.
Vackert soff-stenbord.
Längd 135. Bredd 80. Pris
1200. Gustavaområdet nära
Ekerö C. Ring Maud 0736730 222.

Billig, fungerande 24-tums
cykel till 9-årig pojke önskas
köpa. Tel 560 304 80 eller
0730-87 05 44.
Gungställning med rutschkana köpes. 0707-60 51 47.

  UTHYRES




Liten stuga för två till sex
personer att hyra i Sätuna.
El, vatten och avlopp inomhus. Mulltoa. Ogenerat läge,
nära sjön. 1000:-/vecka,
även längre tid. Tel 560 428
15.





Västgötaspetsvalpar födda
110606. Gammal svensk ras.
Till sällskap och arbete, en
allroundhund, robust, sund,
hänger gärna med på allt
familjen gör. Allt enligt SKK:s
regler – intresserad? Britta
Hammarström. 070-222 20
34. britta@oxberget.se
www.oxberget.se

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.

2 st Polarfönster 11x9 inkl
karm, jätteﬁna, allt för
1500:- Hämtas Harholmen
0708-25 62 60.

Litet hus, torp el villa eftersökes på Ekerö. Bor redan
ute på öarna men måste ﬂytta. Jag är dryga 50, ensamst,

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

Litet hus el lgh önskas
hyra juli, aug el längre.
Helst Färingsö eller Kungsberga. Goda referenser.
Tel. 25 38 07.
Enskilt beläget torp (stuga)
önskas års-hyra av ensamstående pensionär.
070-668 96 38.

  SÖKES




Djurvän som kan ge vår katt
mat/vatten under två veckor
i juli i Närlundaområdet.
Ring om du kan tänka dig
att ställa upp! Mvh familjen
Nord. 0739-36 03 15.

Boka nu eller klipp ut och spara!

Unna dig något trevligt!
Välkomna till
Öppna Trädgårdar
helgen 13-14 augusti
Hämta kartan efter midsommar på www.studieframjandet.se/ekero

Kursstarter på Mälaröarna:
Q Svetskurser
med Yngve Nordmark, 10 ggr, starter tisdag 2/8, 4/10 och
torsdag 4/8, 6/10

QTrädgårdsglädje



  ÖNSKAS HYRA

arbetar som gymnasielärare
och kan ge bra referenser!
Lite ”gör det själv” är inget
hinder. Gärna också garage
med mekmöjligheter. 070282 91 92. Lars

med Mia Persson Norbäck, 6 ggr, start torsdag 15/9

  TACK


QJägarskolan



Tack för hjälpen när jag
förlorade min plånbok på
bussen från Sånga-Säby.
Jag letade och letade och
var till slut tvungen att gå
av. Du som senare fortsatte
att leta och fann den inkilad
mellan rygg och säte hörde
direkt av dig till mig på
mobilen. Stort, stort tack!
Sara

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

med Hasse Svensson, 10 ggr, start onsdag 21/9

QEngelsk konversation
8 ggr, start måndag 26/9 och torsdag 29/9

QSota själv
med Jan Rockström, föreläsning och behörighetsintyg måndag 10/10
Boka gärna din plats redan nu! Allt ﬁnns på nätet.

Studiefrämjandet Mälaröarna
www.studieframjandet.se/ekero
08-555 352 00
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40
AE Einarsson Byggnads AB

Fortsatta stölder i kommunen

UTillbyggnad
UOmbyggnad
UNybyggnad

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

UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

VÄLLINGBY

UKompetens

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

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

08-687 11 70, 687 11 90

www.aeeb.se

Bergslagsvägen 394
Vällingby-rondell vid Shell

RB

RANSC

EN

R

IK

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

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

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

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

30 MAJ | Anmälan om snatteri inkommer från en bensinstation på Ekerö där
en person tankat sin bil och avvikit utan
att betala för sig.
 Feb_i[d \h _d [d WdcbWd ec Wjj [d
person blivit biten i knät av en hund under en promenad på Helgö.
 ;d bij cef[Z Xb_h ijkb[d \hd ehWd]eriet vid Drottningholm.
 7dcbWd _daecc[h ec [d ic_jd_d]
från parkeringsskada vid Jungfrusunds
marina.
IaWZ[]h[bi[ia[hl_Z[djecjfJungfrusundsvägen där någon sparkat sönder en brevlåda.
;dXo]]ijbbd_d]Xb_hijkb[d\hd[jj\retag på Bryggavägen.

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

31 MAJ | Feb_i[d^Wh[d^Wij_]^[jiaedtroll på Ölstavägen i höjd med Färentuna skola. Tre personer får böter.
;jj_dXhejj_[dieccWhijk]W_Skå anmäls till polisen. Okänt vad som blivit
stulet.
L_Z[jj_dXhejj_Troxhammars golfklubb blir ett kassaskåp stulet.
 ;d Yoa[b Xb_h ijkb[d f Träkvista
torg.
 L_Z [jj _dXhejj f Kungsberga båtklubb stjäls bensin från båtar.
IaWZ[]h[bi[f[dX_bia[hf[dfWhkering vid Tappström. Någon har gjort
repor på motorhuv, dörr samt bakskärmar.
1 JUNI | ;dXhWdZ_[jjkj^kiia[h_Sundby$>[bWXo]]dWZ[dXh_dd[hd[h$

Feb_i[d]hX[iaXZ[fUppgårdsskolan _ Ij[d^WchW eY^ Tappströmsskolan.
2 JUNI | ;dhWjj\obb[h_ijec^dZ[hjWif
Färentunavägen i höjd med Troxhammar.
?Väsbyområdet sker en skadegörelse
när okända personer vandaliserar en
gungställning.
 ? Färentuna vaknar en person av att
d]edXhoj[hkffZhh[dj_bb[d]bWil[hWdZW _ \h_j_Zi^ki[j$ ?dXhejjij`kl[d ][h
sig snabbt av när den inser att den är
upptäckt.
FMunsö kör en person omkull med
sin gräsklippare.
L_ZEkebyhovskyrkan sker en markbrand.
D]edabejjhWhf[dckhj_bb[d]WhWgeuppfart på Jungfrusundsvägen.
3 JUNI | ?aehid_d][dEkerövägen och
Jungfrusundsvägen inträffar en kollision mellan en moped och en personbil.
;df[hiedXb_hiaWZWZ$
5 JUNI | Ic_jd_d] \hd [d fWha[h_d]iskada sker på Färingsö.
6 JUNI | ;df[hiedXb_hWlc[Zi_dliaW
vid ett toalettbesök på Drottningholm
i samband med ﬁrandet av nationaldagen.
 8hWdZ\hilWh[j hoYa[h kj j_bb [d Xjbrand i Sätraviken.
7 JUNI | ;jj bWhc ec [d iae]iXhWdZ _
Edeby inkommer till brandförsvaret
iechoYa[hkjeY^ibYa[h$
 ;jj \h[jW] _ Älvnäs får sin postlåda
uppbruten och posten stulen.
;df[hiedXb_hWlc[Zi_dliaWkh[jj
klassrum på Kaggeholms folkhög-

skola.
;djhWÓaeboYaWc[Zf[hiediaWZehia[h
f;a[hl][dl_ZTappströmsbron.
?Stenhamra blir en katt påkörd.
8 JUNI | Anmälan inkommer om att en
stöld skett ur en båt vid Karlshamns
båthamn i Färentuna.
 ;d f[hied iec ah [d eh[]_ijh[hWZ
YheiicejehYoa[b_Tappström blir rapporterad för olovlig körning.
9 JUNI | 8hWdZ\hilWh[jWii_ij[hWhl_Z[jj
sjukvårdslarm i Stenhamra.
 ?dXhejj _ [d Xj ia[h l_Z Kungsberga
båtklubbsbrygga.
 8h_ijWdZ[ j_bbiod Wl ^kdZ ia[h f
Helgö där en hund biter en annan hund
som får föras till djursjukhus och opereras.
 L_Z [d jhWÓaaedjhebb l_Z Drottningholm får en person böter för hastighetsöverträdelse.
10 JUNI | ;jj bWhc ec Wjj kd]ZecWh
eldar en stor brasa vid en badplats på
Ekerö inkommer till brandförsvaret.
Ungdomarna är försvunna vid framkomst.
;jjWdjWbWdcbd_d]WhecidZ[hibW]na rutor och klotter runtom i kommunen inkommer till polisen.
 ;d bij Yoa[b Xb_h ijkb[d \hd Drottningholm.
 ? Lundhagen springer en hund bort,
men återﬁnns senare av ägaren.
L_ZTräkvista skolaXb_h[dhWjj\obb[rist omhändertagen.
;jj\h_j_Zi^ki_Skå utsätts för inbrott.
Okänt vad som blivit stulet.
12 JUNI | ;d ^kdZ \hil_dd[h \hd i_d
ägare i Färentuna, men upphittas senare av en annan person.

/6
7/6
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Sommar

UNGDOMAR DRAS TILL BLÅ LAGUNEN


REA

Öppet mån-fre 10-18 lördagsstängt 2/7 - 13/8
Semesterstängt 25/7 - 31/7

Kattis
Klippotek
Tel 560 357 16,
Mobil 0704-53 96 62
Ring för tidsbokning kl 9-20!

Välkomna! Kattis

Salong
hud, kropp
& massage
Ansikts- och kroppsbehandlingar

Tel 070-200 31 97
www.salonghudkroppmassage.se

Välkomna! Stina och Hans

Under senaste åren har Husbygropen på Munsö, eller Blå lagunen som den även
kallas, blivit ett populärt tillhåll för ungdomar som samlas där kvälls- och nattetid
under sommaren.
– Förra helgen samlades uppskattningsvis mellan 250 och 300 ungdomar där.
Vi var där och hällde ut en hel del alkohol och omhändertog även en person för
rattfylla. Detta är ett problem som kommer att öka och bestå under sommaren
om det blir fint väder, berättar Tommy Stiernerlantz, närpolischef.
Det är inte bara Mälaröungdomar som samlas enligt Tommy Stiernerlantz. Han
menar att spänningarna ökar och därmed också riskerna när olika grupperingar
samlas på samma ställe och uppmanar föräldrarna att inte nöja sig med besked
om att deras ungdomar berättar att de ska till Husbygropen utan kontrollera vad
de ska göra där.
– Det är viktigt för föräldrar att inse att det finns större tillgång till alkohol där
än på systembolaget, fortsätter han.
Polisen kommer att ha viss kontroll av platsen som ett led i sin trygghetsinsats
under sommaren. Likaså kommer patrullerande väktare att besöka platsen och
även kommunens fältsekreterare.

Mälaröarnas brottsstatistik
för maj månad 2011
Misshandel utomhus

4

Villainbrott

2

Trafikolyckor

6

Sexuellt ofredande

1

Unga misstänkta (födda 91-98)

2

Unga målsägare (födda 91-98)

11

Rattfylleri och drograttfylleri

5

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

PC Akuten

Köra moped
i sommar?

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

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!



i säkra händer

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

www.pcakuten.se

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

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

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

O Personskador
O Asylrätt
O Allmän praktik
O

Statoil, Träkvista

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

BILVÅRD


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40
BILSERVICE


Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag

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

Ekerö Färglager

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRANDSKYDD


ZZZEUDQGVN\GGVEXWLNHQVH
ZHEEXWLN
BRUNNSBORRNING


S

MO

EN

T

H

R

D

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

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

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

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

b er ga
Å-

l

ONTORS TENSILIER

Leif Rickegård

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

KONTORS
UTE

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

NSILIER

www.aseanna.se

ÖPPET

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

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

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

VÄRMEPUMPAR

560 301 00
0705-94 23 19

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

TRÄD- & TOMTARBETEN


LACKERING


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

Allt inom städ

VÄRMEPUMPAR

KONTORSMATERIAL M.M


A
SEANNA
K
U
Binärdata AB

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

kake
&
v
l
go

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

070-747 20 03 070-799 64 21

www.howqvistanderson.se

STÄDNING


GOLV & KLINKER


070-733 65 26

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

N

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

Roger Sjögren 070-717 79 49
08-560 354 08

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

Din verkstad
nära Dig

RBU

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Nu på Ekerö!

För hem och offentlig miljö

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

ENTREPRENAD


SFÖ

08-560 304 54
070-555 15 08

RÖRARBETEN


«

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

IK

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

%UDQGVN\GGVEXWLNHQ

0707-139 000
560 402 51

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

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

O

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

RANSC

Ring 08-560 377 44
www.emt.se



Auktoriserad
serviceverkstad för

RB

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

Trygghet & Kvalitet

Service & reparationer
av alla bilmodeller

O

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport

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



DATA


Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

Träkvista Torg

FÖNSTER


4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

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

CGS
Trädfällning

L O K A L E R

Grundat 1921

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L E D I G A

PLÅTSLAGERI


Allt inom bilvård

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB
Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

560 47 111

| service för dig! 41

LOKALER


FÄRG TAPET
GOLV

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

BEGRAVNINGSBYRÅER


av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

FÄRGHANDEL


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

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

UBorttagning

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

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel

070 - 683 80 74
www.fsons.se

Ekerö Centrum
ARKITEKT


F’SONS

BILUTHYRNING

R

CHRISTER WERSÄLL AB

FASTIGHETSSERVICE


LO

ADVOKATBYRÅN

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



KYL&KLIMAT
Service AB

Lilla Berga, Skå

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

Telefon:

www.micklack.se

Service och installation av
PROFESSIONELL

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

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

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

Tel: 08-560 252 00

42

Däckspecialisten!

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'%?JC>'%&&
  DÖDA
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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• Märta Fastlund, Svartsjö,
avled 27/5 i en ålder av 83 år.
SFÖRBUN

Stort grattis
på födelsedagen till
Johanna
Kohlström
som fyller 16
år den 19 juni
önskar
mamma.

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Grattis killar! Benjamin och
Kasper Graf fyller 10 år den
5 juli. Kramar från farmor
och farfar.

Välkommen
ﬁnaste Jacob
William
Sundsgård,
född 27/4!
Puss mamma, pappa
Isa-belle och
Theodor.

• Maria Camilla Björk Sjöberg, Ekerö, avled 27/5 i en
ålder av 39 år.
• Edla Hillevi Carlstedt,
Ekerö, avled 29/5 i en ålder
av 91 år.
• Märta Johansson, Svartsjö,
avled 29/5j i en ålder av 89
år.

• Hans Johan Pettersson,
Lovö, avled 30/5 i en ålder
av 61 år.
• Warren Björn Wall-Horgen,
Ekerö, avled 31/5 i en ålder
av 71 år.
• Familjeannonsera GRATIS!
• Max 100 tecken inklusvice
blanksteg
• Publicering sker i turordning
• Bröllopsannonser begär
prislista
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ
.JOÇMTLBEF.BLB
7ÉSLÇSB.PSPDI.PSNPS

.SUB'BTUMVOE
EFDFNCFS
JOTPNOBEFTUJMMBJTJUUIFN
Student / Konfirmation / Midsommar / Sommarfest
Ekerö – Drottningholm – Bromma

Vigsel har ägt rum i Ekerö kyrka den 14 maj 2011
mellan Mats Lindberg och Charlotte Blomqvist Svensson.
Brudparet har tagit efternamnet Lindberg. Ett varmt tack
till alla som var med och förgyllde vår stora dag!

Ring 0709 - 1PARTY alt 0708 – 33 85 01

'ÇSKFTUBEFONBK
# & 3 / 5
#3*55."3*&PDI#044&
#BSOCBSO
#BSOCBSOTCBSO

4MÇLUPDIWÇOOFS
#FHSBWOJOHTHVETUKÇOTUFOÇHFS
SVNJLSFUTFOBWEFOÇSNBTUF

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

MN på nätet
redan på
torsdagar
malaro.com

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

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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

På onsdagar bjuder vi på
levande musik, kl 19-21!

NYCKELBY
FASTIGHETER

Hallå där lokala musiker i alla åldrar!
Kom hit och spela och sjung med oss!

Hyr ut
LAGER och
CONTAINERS

Kulglass - kall dryck - hemlagat - hembakat - kaffe - uteservering

Tel 0707-65 76 86

HEMBYGDSDAGEN ADELSÖ 2011
Uppgården sönd 14 aug 11.00-15.00
Årets tema: Gamla arbetsmetoder
Marknad, lotteri, musik, bakning i bagarstugan
Mat- och kaffeservering
Ponnyridning, åktur efter häst, minicirkus

Vår älskade

Leif Iggström
* 2 december 1938
har idag stilla
insomnat och lämnat
oss i stor sorg och
saknad
Ekerö den 12 juni 2011
ANNE-MARIE
Maud och Gunnar
Mats och Marie
Mari och Tony
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon med familjer
Släkt och vänner
Det gäller att fylla sina
dagar med liv,
inte bara sitt liv med
dagar
Begravningen äger rum
fredag 15 juli kl 11.00
i Herman Palmsalen,
Stenhamra. Därefter
sker gravsättning på
Skå kyrkogård.
Efter akten åker vi
tillbaka för minnesstund.
O s a till alfa/Ekerö
Begravningsbyrå
tel 08-560 310 65 senast 7/7.
Tänk gärna på Cancerfonden tel: 020-59 59 59
eller Parkinssonfonden
pg 90 07 94-9.

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

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

www.svartsjocafe.se 08-560 413 00

nyheter

MÄLARÖARNAS

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

Redaktion

Annonser

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

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

ADRESS

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

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

Tidningen ansvarar ej för icke be-

ställt material samt för fel i annonser 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

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

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Datorn
krånglar?

Virus i
datorn?

Ny
skrivare?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

Jag behöver
datorhjälp
NU!

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Jag har en
mac!
Ring inte...

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

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

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

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

SMS:A 44610 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

EKERÖ TRÄKVISTA 5 rok, 117 kvm

 Barnvänligt i populärt område  Invid återvändsgata  Plan solig trädgårdstomt  Garage och förråd

Nöjda
medarbetare
gör bra affärer.
Läs mer om ”Sveriges bästa
.se
arbetsgivare” på svenskfast

SMS:A 44079 TILL 71122

SMS:A 40000 TILL 71122

PRIS 2 875 000 kr/bud. TOMT 875 kvm. Sidenvägen 15.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ ILÄNDAVIK 5 rok, 120 kvm

 Soligt sjönära läge  Promenadavstånd till bad  Kommunalt VA

 Lummig idyll  Modern & fräsch  Nära till bad, brygga och natur

PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 2 008 m² (friköpt). Midvintervägen 4.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

PRIS 2 495 000 kr/bud. TOMT 2 374 kvm . Hasseltorp. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

SMS:A 44886 TILL 71122

FÄRINGSÖ MÖRBY plan villatomt

EKERÖ TRÄKVISTA 7 rok, 190 kvm + 22 kvm

 Centralt läge  Generösa ytor  6 sovrum  Renoverat kök
TOMT 713 kvm (friköpt). Ring för ytterligare information. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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

erqvist,
Martin Larsson, Linn Lag
n, Susanne Eriksson
sso
Erik
r
iste
Chr
lin,
Elizabeth Kum

ta oss!
Välkommen att kontak
.
Torg , -  
Ekeröbutiken, Mälarö

Här syns din
bostad bäst.
Vi har ca 75o ooo
besökare i veckan på
sve nskfast.se

SMS:A 44026 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

W W W.SVENSKFAST.SE

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 108 kvm + 68 kvm

 Inbäddad i grönska  Insynsskyddat poolområde  Bergvärme

Den försäljningstid nu kommer.
Kontakta oss idag så har du chans att visa din bostad
under ”Sveriges största visningshelg”. Hitta din mäklare och
starta en riktigt bra bostadsaffär på svenskfast.se
Följ oss på Facebook.

SMS:A 40588 TILL 71122 FÖR BOSTADSINFO TILL DIN MOBIL.

PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 1 580 kvm (friköpt). Ängsvägen 6.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ SKÄRVIK 7 rok, ca 153 kvm

 Charmig villa på stor uppvuxen tomt  Bergvärme  Gångavstånd till gemensam brygga/bastu
PRIS 5 500 000 kr/bud. TOMT 1 462 kvm . Södra Erikstensvägen 3 -Villa Margretelund.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

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

