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Facebook
samlar
kötrötta
Fler än 400 pendlare som tröttnat på att sitta i
köer har hittat varandra via Facebook. Nu verkar
det som om påtryckningarna resulterar i tillåten
samåkning i kollektivtrafikkörfältet. | 4

’’

”De talar inte om för ekeröborna vad de
själva vet: med vägen kommer bebyggelsen. Så har det varit i alla tider, i andra
delar av Stockholm. Man bygger inte för
28 miljarder kronor bara för att avlasta
trafik från Stockholms innerstad och göra
livet litet drägligare där. Nästa Göteborg
kommer att ligga på Ekerö om Förbifart
Stockholm byggs.” | 36 tyck

ÅRET SOM GICK
I en tillbakablick och uppföljning av årets nyheter får
vi bland annat veta hur det gick med bygglovsplanerna i Lundhagen och renoveringen av Gräsåkers
förskola. | 16, 18, 20

SEASIDE ”RÄDDAD”
Det var i det närmaste mirakulöst att Seaside till slut
försvann från kommunen. Ett ännu större mirakel är
det faktum att den norska intressegruppen Skogøys
venner lyckats att ta över båten. Nu ska den bogseras
hem till Narvik och rustas upp. | 16

MÅNGKONSTNÄR
PÅ HELGÖ

ÖARNA FULLA AV JULMARKNADER
Under december månad är Mälaröarnas julmarknader välbesökta tillställningar. På Jungfrusunds egen marknad den 3 och 4 december dök tomten upp och sökte kontakt med snälla barn.
Foto: Ove Westerberg

Linda Ulvaeus är inte bara
ra
a.
en duktig skådespelerska.
Hon har just utkommit
med sin tredje barnbok om Leja Li. Möt en
varm, busig och allvarlig
kvinna. | 24

www.statoil.se
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Vi har även reservdelar till fotogenlampor.

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

UTSTÄLLNINGAR
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Ekebyhovs slott
Christer Jansson – akvarell,
skulptur. Elisabeth Sivard
– fotogravyr, måleri. 14-15
jan samt 21-22 jan kl 12-16.
Ekebyhovs slottsgalleri.
Arr: Mälaröarnas konstförening.

Juridisk rådgivning
Kostnadsfritt för en kvart.
Kan bokas samma dag. 14
dec kl 17.30-19, biblioteket,
Ekerö centrum.

Hantverksstallet
Ingrid Henning – olja.
Vernissage 14 januari, öppet
tor-sön kl 11-16. Jungfrusunds marina.
Gäller vid köp av
kompletta glasögon
med fullbehandlade
glas t.o.m 7 jan
2012. Kan ej
kombineras med
andra erbjudanden.

El- och fotogenlampor

på G | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&'9:8:B7:G'%&&

Galleri Granit
4-20 dec: Bakelsekonstnären Alva Brattgård ställer
ut sina pepparkakshus.
Färingsö församling visar
några av sina julkrubbor. 15
jan-19 feb: Textilkonstnären
Ane Svenheden ställer ut tovade kläder och konstverk.
Galleri Granit, Barnens eget
bibliotek i Stenhamra.

på alla bågar!

ETT LJUS I MÖRKRET!
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Kanalgalleriet
”Painters for humanity”,
konst i välgörenhetsanda.
Lör och sön kl 11-15, Ångbåtsvägen 14, Ekerö C.
Konstvinden
Konstnärerna Charlotta Lindvall, Lotta Johnzon, Lilian Ohlson, Anna Eriksson – oljemålningar, akryl och akvareller.
Helen Karlsson – gipsdesign
och måleri. Silversmide –
Lotta Johnzon, Anna Lettse –
fotografier. Lördagar kl 11-15.
Konstvinden, Träkvista torg.

Julkonsert
Ekerö gospels julkonsert.
Consuelo del pilar, Ekerö
gospel, Daniel Stenbaek
– piano. Förköp. 14 dec kl
18.30-19.45, Ekerö kyrka.
Julsånger och lussekatt
Med ”Lena stämmor”, Helena Hansson – fiol, Thomas
Erlandsson – bas, Gocki
Sköld Linge – rytminstrument, Leif Asp – piano. 15
dec kl 19-21, Klockargården,
Lovö.
Julkonsert
Sonorakören och Mälarstråk, dir: Mait Thoäng. 17
dec kl 18, Ekebyhovskyrkan.
Julens sånger
Sjung julens sånger och
psalmer tillsammans med
Lennart Lundblad, ensemble
ur Mämus, Helena Hansson
och Kerstin Baldwin. 17 dec
kl 16-17.30, Ekerö kyrka.

Skapande söndag
Skapande i pepparkakans
tecken. Bakelsekonstnären
Alva Brattgård finns själv
i biblioteket för att pepparkakspyssla med barnen.
Bygg eget pepparkakshus
eller gör andra pepparkakskonstverk. 18 dec, galleri
Granit, Barnens eget bibliotek i Stenhamra.
Julsagor
Lyssna på julsagor om
tomtar och små nissar som
tassar. 20 dec kl 9-9.30,
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.
Skridskoåkning
Ekerö konståkningsklubb
erbjuder skridskoträning/
konståkningsträning under
jullovet. Anmälan. 26 dec-5
jan kl 8-12.30, Vikingahallen
och Allhallen.
Förra årets bilder
Digitala dokument över det
gångna årets mest minnesvärda upplevelser. Tag med
dina bästa bilder. Ekote,
kaffe samt kaka. 13 jan kl
18-22, Ekebyhovs slott.
Arr: Mälaröarnas naturskyddsförening.

Julens sånger
Sjung julens sånger och
psalmer tillsammans med
Pernilla Hammarström och
Ad Mundi, dir: Malin Rudengren. 18 dec kl 18-19, Munsö
församlingsgård.

Börsoro?
Är det dags att se
över ditt sparande i
aktier och fonder?
Kontakta oss för att boka möte.
Besöksadress: Mälarö torg, Ekerö.
Telefon: 08-564 108 80.

&QPTUFLFSP!TXFECBOLTF

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

FORTS PÅ SIDAN 40

fastighetsbyran.se

EKERÖ 08-564 109 80

FÄRINGSÖ SKÅ
Fast pris: 5 400 000:-/ 5 500 000:-

6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 203 kvm
Tomt: ca 1 101 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2011
Adress: Enlundavägen 28A,C,D
Ring för visning!

Sms:a: FB 1071-2897 till 72456 för
beskrivning

Nu säljs tre stycken
nyproducerade 2-plansvillor om
203 kvm i populära Enlunda med
sjönära läge! Mycket exklusiva
materialval och ljus planlösning
med stora fina fönster.
Bergvärme, braskamin,
bubbelbad och bastu. Bygglov för
dubbelgarage Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2897.

Stor visningshelg 7–8 januari!
Läs mer på fastighetsbyran.se/visningshelg.

EKERÖ SANDUDDEN

FÄRINGSÖ MÖRBY

Accepterat pris: 3 100 000:-

4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 90 kvm, biarea: 21 kvm
Tomt: 312 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1999
Adress: Stengränd 3
Visas sön 11/12 12.45-13.30

Sms:a: FB 1071-2994 till 72456 för
beskrivning

Fast pris: 1 300 000:-/4 400 000:-

Adress: Gryningsvägen 2 / Årstidsvägen 2

6 rok, varav 3-5 sovrum
Boarea: 154 kvm
Tomt: 1 083 kvm Naturtomt

Ring för visning!

Mitt i Sandudden ligger detta
välskötta hus som är delvis
renoverat med genomgående
ekparkettgolv och nymålade, ljusa
väggar. Fin balkong o trädäckad
altan i syd/öst med ny trädgård!
Renov kök o tillbyggd praktisk
hall. Barnvänligt kvarter nära buss
o skola. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2994.

Sms:a: FB 1071-3006 till 72456 för beskrivning

Två tomter finns till salu där Ni kan välja att bygga valfritt LB-Hus i natursköna Mörby, Ekerö. Det finns ett
framtaget husförslag med uppskattad produktionskostnad, inkl tomt, på ca 4,4 miljoner kr. Adresser:
Gryningsvägen 2 och Årstidsvägen 2. För mer info kontakta Patrik Hermansson, LB-Hus: 070-3455404,
patrik.hermansson@lbhus.se Tel: 08-564 109 80. Snabbsök via webbnr: 1071-3006.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

EKERÖ EKEBY
Accepterat pris: 2 975 000:-

Accepterat pris: 2 100 000:-

6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 163 kvm, biarea: 26 kvm
Tomt: 801 kvm
Byggt: 1980
Adress: Fållvägen 16

3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 79 kvm, biarea: 10 kvm
Tomt: 4 141 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1978, ombyggt 1984
Adress: Spettvägen 7 och 9
Sms:a: FB 1071-2188 till 72456 för
beskrivning

Visas sön 11/12 14.00-15.00

Sms:a: FB 1071-2951 till 72456 för
beskrivning

Vackert beläget i fridfull
omgivning ligger detta trevliga
timmerhus. Husets fastighet är
samtaxerad med stor
tomtfastighet. Infiltration anlagd
med kapacitet för 2 fastigheter.
Inom gångavstånd finns fin
badplats med sandstrand och
möjlighet till båtplats samt buss
till Bromma. Ring för visning!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2188.

Praktiskt och rymligt hus med fyra
sovrum, rymligt vardagsrum och
två badrum. Härlig plan
trädgårdstomt med gott om plats
för lek och som gränsar till
allmänning. Garage med förråd.
Lugnt område, nära skolor,
bussar och affär i Stenhamra.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2951.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ

EKERÖ EKEBY
Accepterat pris: 1 450 000:-

Utgångspris: 1 395 000:-

4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 67 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 2 000 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1961, ombyggt 1968
Adress: Släggvägen 4
Sms:a: FB 1071-2959 till 72456 för
beskrivning

2 rok
Boarea: 67 kvm, biarea: 35 kvm
Tomt: 2 582 kvm Naturtomt
Byggt: 1953, ombyggt 1981
Adress: Skogsbrynsvägen 35
Sms:a: FB 1071-2868 till 72456 för
beskrivning

I mysiga naturnära Ekeby finner ni
detta hus med
permanentstandard. Tre sovrum
och inglasad altan i söder. Fin stor
trädgård med många
förrådsbyggnader med biyta.
Garage med plats för arbetsbänk.
Borrad brunn o godkänt avlopp.
Nära buss, bad och båtbrygga.
Ring för visning!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2959.

Välkommen till härliga
Färjestaden, ett område där det
lockar till permanentboende och
många bygger ut sina hus. Denna
stora tomt har bygglov för
120kvm. Båtplats och badbrygga
runt knuten. Ekerö kommun håller
på att planlägga färjeförbindelse
mot Hässelby/Lövsta. Ring för
visning! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2868.

4 nyheter
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Grupp på facebook
kan minska köerna
EKERÖVÄGEN | Ulf
Ekbrant tröttnade på att
ha upp till en timmes extra
restid till jobbet på grund
av de långa köerna på
Ekerövägen och startade
en facebookgrupp. Nu talar
allt för att initiativet lett
till att det på nytt blir tilllåtet att samåka i kollektivtrafikkörfältet.
För Ulf Ekbrant ﬁnns det
inget bra alternativ till att ta
bilen till jobbet även om han
gärna skulle åka kommunalt.
Därför tillbringar han ofta tre
timmar i bilen varje dag, trots
att den effektiva restiden är
ungefär 50 minuter.
– Jag ringde kommunen
och ﬁck till svar att jag kunde gå till skolan och lämna
barnen där och sedan åka
kommunalt till jobbet. Jag
svarade att de inte kunde ta
mig på allvar med tanke på
att jag bor på Gällstaö, har
barn i Birkaskolan vid Tappström och jobbar i Kista, berättar han.
Då han inte ﬁck något gehör för sina önskemål om att
åtminstone trimma rödljusen vid Kanton och Drott-

ningholm för att få traﬁken
att ﬂytta smidigare startade
han facebookgruppen för att
se om ﬂer delade hans irritation.
Där har nu 400 irriterade

pendlare anslutit sig och periodvis är det ett mycket livaktigt forum, som förutom
den sociala funktionen även
lett fram till att Ulf Ekbrant
blivit inbjuden både till samtal med kommunen och till
informationsmöte med Traﬁkverket.

”Jag tror att flera
mindre åtgärder
tillsammans
kan göra stor
skillnad för dem
som måste ta
bilen till arbetet”

– Jag har träffat Ulf Ekbrant
och jag har både stor förståelse för och delar facebook-

gruppens frustration över
situationen på Ekerövägen.
Om kommunen ägde frågan
om fyra körfält garanterar
jag att det skulle finnas fyra
filer på Ekerövägen redan
idag. Nu har vi Riksantikvarieämbetet och Statens
Fastighetsverk som motparter, som jag menar uteslutande värnar världsarvet
och bryr sig väldigt lite om
att det finns en medelstor
svensk kommun bakom
världsarvet vars invånare
har rätt till en rimlig framkomlighet, inte minst när
man sitter på bussen på väg
hem, säger Peter Carpelan,
(M),
kommunstyrelsens
ordförande.
Han beskriver hur han tagit
intryck av samtalen med Ulf
Ekbrant och berättar att han
och kommunens tjänstemän
nu gör vad de kan för att förbättra situationen för kommunens pendlare.
– Jag har tagit initiativ till
att återinföra samåkning i
kollektivkörfältet och så kalllade intelligenta traﬁksignalsystem mellan Kanton
och Nockeby, gång- och cy-

keltunnlar samt en översyn
av angörningsvägarna till
Ekerövägen. Vår ambition
är att tillsammans med Traﬁkverket kunna genomföra
detta under nästa år. Det löser inte alla problem men
förbättrar framkomligheten
på Ekerövägen, säger Peter
Carpelan.
Även Ulf Ekbrant hoppas
på att hans restider till arbetet snart ska
kunna kortas.
– Jag tror
att
ﬂera
mindre åtgärder tillsammans
kan
göra
stor skillUlf Ekbrant
nad för dem
som måste
ta bilen till arbetet. Pendelbåtar, sänkta eller borttagna
avgifter på Slagstafärjan,
gångtunnlar vid Drottningholm och införande av Färingsöfärjan är bara några exempel på åtgärder som skulle
minska köerna, säger han.

LO BÄCKLINDER

Försenad byggstart
av förbifarten
LOVÖN | Tillstånd som drar
ut på tiden och överklaganden av handlingar gör att
starten av förbifartsbygget försenas. Nuvarande
startdatum är beräknat till
slutet av 2013.
Bygget av Förbifart Stockholm är ett gigantiskt projekt,
med oändligt många pusselbitar som ska falla på plats. Att
göra en hållbar tidsplan är ett
vanskligt företag och redan nu
visar det sig att tidigare beräkningar inte längre gäller.
Det som nu försenar den
planerade byggstarten med
ett par månader är de omfattande tillstånd som behövs
för att hantera grundvattnet
i samband med tunnelbygget och anläggning av de tre
provisoriska hamnar där
schaktmassorna ska lastas
och lossas.
I en artikel i DN den 5 december berättade projektledare
Riggert Andersson, Traﬁkverket, att de räknar med att ha
fått de tillstånd de behöver
för vattenarbeten vid årskiftet
2012-2013. Han betonar också
att Traﬁkverket inte kommer
att begära in offerter till de cirka 50 entreprenader som ingår
i projektet förrän alla tillstånd
är klara.
Just nu är det tre stora ar-

beten som pågår i projektet,
varav det första gäller tillstånden för vattenarbetena från
mark-och miljödomstolen.
– Dessutom håller vi på
och processar arbetsplanen.
Vi har precis gått igenom
de cirka 300 skrivelser som
kommit in med synpunkter
på den arbetsplan som varit
utställd under tiden 30 maj
till den 12 augusti 2011. Vi har
skickat den vidare till Länsstyrelsen för ett första bemötande och sedan går den vidare till Traﬁkverket i Borlänge
där den fastställs, berättar
Louise Melander, informationschef på Traﬁkverket.
Det tredje stora arbetsområdet rör alla de detaljplaner
som ligger ute hos berörda
kommuner för att antas.
Under sista veckan i november startades också de
sista markundersökningarna
som behövs för att undersöka markförhållandena i de
områden där Förbifart Stockholm planeras att byggas.
Dessa beräknas pågå under
december och eventuellt en
bit in på 2012.
Troligtvis blir det första
konkreta byggandet de tre
hamnarna, varav två kommer
ligga på Lovön och en i Sätra.
LO BÄCKLINDER

Färingsö församling 12 december - 24 januari 2012

Gudstjänster och musik under jul, nyår och trettondedagstiden
TORSDAG 15 DECEMBER
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa, Ellen Jakobsson
SÖNDAG 18 DECEMBER
Skå kyrka kl 18.00
Julens sånger och psalmer
Musikgudstjänst
Fjärde söndagen i advent, Ellen Jakobsson
Färingsö kyrkokör, Favo-kören
Solister
JULAFTON LÖRDAG 24 DECEMBER
Färentuna kyrka kl 09.30
Samling kring krubban
Lars Brattgård
Färingsö barnkör
Sånga kyrka kl 11.00
Samling kring krubban
Lars Brattgård
Skå kyrka kl 13.00
Julbön, Lars Brattgård
Johan Kyllmar, cello
Sånga kyrka kl 23.30
Julnattsmässa, Kiki Svee
Sångsolist

ANNANDAG JUL MÅNDAG 26 DECEMBER
Färentuna kyrka kl 15.00
Gudstjänst med staffansritt
Kiki Svee
Favo-kören, Färingsö kyrkokör

SÖNDAG 15 JANUARI
Hilleshögs kyrka kl 19.00
Temagudstjänst om dopet
Andra söndgen efter trettondedagen
Lars Brattgård, Favo-kören

NYÅRSAFTON LÖRDAG 31 DECEMBER
Skå kyrka kl 17.00
Nyårsbön
Ellen Jakobsson
Per-Arne Hedin, solosång

TORSDAG 19 JANUARI
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa, Kiki Svee

NYÅRSDAGEN SÖNDAG 1 JANUARI
Stenhamra församlingsgård
Timmermannens kapell kl 11.00
Gudstjänst, Lars Brattgård
Nyårsdagsbuffé och nyårskonsert från
Wien i Herman Palmsalen efteråt
Anmälan före 22 december till
församlingsexpeditionen

SÖNDAG 22 JANUARI
Skå kyrka kl 11.00
Ekumenisk gudstjänst med nattvard
Tredje söndagen efter trettondedagen
Lars Brattgård leder gudstjänsten
Samuel Klintefeldt Mälarökyrkan predikar
Ekerö Gospel, Daniel Stenbaek piano
Kyrkkaffe på Kyrkornas Second Hand
Gudstjänsten avslutar Ekumeniska
böneveckan

TRETTONDEDAG JUL FREDAG 6 JANUARI
Färentuna kyrka kl 15.00
Trettondedagsmusik
Musikgudstjänst
Kiki Svee
Matilda Vitsou, prästpraktikant
Färingsö kyrkokör med solister

JULDAGEN SÖNDAG 25 DECEMBER
Färentuna kyrka kl 07.00
Julotta
Lars Brattgård
Färingsö kyrkokör, sångsolist

SÖNDAG 8 JANUARI
Stenhamra församlingsgård
Herman Palmsalen kl 15.00
Gudstjänst med små och stora
Första söndagen efter trettondedagen
Kiki Svee, Färingsö barnkör, julgransplundring, korv med bröd, ﬁskdamm

Hilleshögs kyrka kl 11.00
Gudstjänst med nattvard
Lars Brattgård
Matilda Vitsou, prästpraktikant

TORSDAG 12 JANUARI
Timmermannens kapell kl 19.00
Stenhamra församlingsgård
Veckomässa, Lars Brattgård

Ekumeniska
BÖNEVECKAN 2012
ONSDAG 18 JANUARI
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
Ekumenisk veckomässa
TORSDAG 19 JANUARI
Mälarökyrkan kl 19.00
”Barn till varje pris?”
LÖRDAG 21 JANUARI
Ekebyhovskyrkan 14.30-18.00
Böcker för livet!
En bibeldag med olika infallsvinklar

JUL OCH ANNAT STÖK KÖRCAFÈ
MED MÄLARÖARNAS KAMMARKÖR
LÖRDAG 17 DECEMBER
Stenhamra församlingsgård
Herman Palmsalen
Café från kl 14.00. Fikat kostar 50 kr
Konserten startar kl 15.00

Besöksadress: Herman Palms plan 4D Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra
Tel: 08-564 209 20 Fax: 08-564 209 30 Hemsida: www.svenskakyrkan.se/faringso
Öppettider: Må 10-12, 13-15, tis 13-15, ons-fre 10-12. Stängt: 23/12, 26/12, 27/12, 5/1 och 6/1 2012

SÖNDAG 22 JANUARI
Skå kyrka kl 11.00
Ekumenisk gudstjänst med nattvard

Program, föredragshållare och information om anmälan
ﬁnns på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/faringso
och på församlingsexpeditionen.

GodJul!

Julöppet!
Julafton: 8–15
Juldagen: 10–20
Annandag jul: 10–20

89k

ssen. Köp vår
e
tr
ls
ju
i
lt
e
k
n
.
Gör det e
d en sallad till
e
m
g
n
li
k
c
y
k
goda grillade

/kg

39

Laxﬁlé

90

Norsk. Hel sida.

/st

3 för

50k

10k

+pant

/st

Fransk Potatissallad

Nisse Julöl

Grillad Kyckling

Ananas

Kronfågel. Råvikt 1040 g.

Costa Rica. Ca 1 kg.

Gamla Slottskällans bryggeri.
50 cl. 3,5%. Jfr pris 33:33/liter.

Vårt eget kök. Lösvikt.
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Royal Bleu Stilton
England. Lagrad 3 månader.
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Julskinka Kokt
Havor. Den Gotländska Gårdsgrisen.
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Julskinka Rimmad
Havor. Den Gotländska Gårdsgrisen.

Stöd Ekerö IK.
Köp din julgran
utanför butik!

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

Farmhouse Cheddar
England. Lagrad 9–12 månader.

Priserna gäller vecka 50 t o m söndag 18/12 -11 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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P-övervakning
från december
KOMMUNEN | Från och
med 1 december gäller
kommunfullmäktiges
beslut gällande parkeringsövervakning i kommunen.
De utsatta platser det handlar om är Närlunda, Stockby
och de gator som kommunen
äger. Tidigare har kommunen inte haft resurser för att
hantera felparkerade bilar.
Nu har kommunen upphandlat
bevakningstjänst
för övervakning. Det är fyra
personer som kommer att
göra detta. De ska i första
hand titta på de platser som
är mest utsatta och det som
kan hindra räddningstjänst
och snöröjning.
– De kommer att lappa bilarna, men till att börja med
kommer det inte att vara en
penningbot utan en uppmaning om att bilen måste ﬂyttas då den står felparkerad.
Men i slutet på december
kommer det att kosta pengar.
Beloppet kommer att variera
mellan 150 kronor och 450
kronor per dygn, berättar Johan Elfver, kommunens informationschef.
Detta löper under sex månader. Sedan ska man dra
igång en upphandling i ett
större perspektiv där även
tjänster som bogsering och
bärgning kommer att ingå.
EL

Höjda hastigheter problem
KOMMUNEN | Under våren
höjdes hastigheterna på
ett flertal vägar runt om
på Mälaröarna. Vissa mindre vägar där också barn
ska korsa för att ta sig till
skolbussen, har fått så hög
hastighet som 70 kilometer
i timmen. Ett sådant är
Gredby backe på Adelsö
och en ansökan om att hastigheten ska sänkas här har
inkommit till länsstyrelsen.
Den bakomliggande orsaken
till att hastigheterna höjdes
var att kommunen beslöt
om snävare avgränsningar
av tätbebyggt område än tidigare. Detta innebar att ett
ﬂertal områden som tidigare
klassats som tätbebyggt, nu
hamnade utanför den gränsen.
Högsta tillåtna hastighet
utanför tättbebyggt område
är 70 kilometer i timmen.
– Kommunen har i likhet
med övriga kommuner deﬁnierat tätbebyggt område
och beslutat om en ändring
i samråd med Traﬁkverket,
länsstyrelsen och traﬁkhuvudmännen inklusive de
vägföreningar som ﬁnns på
Adelsö. Detta rör Lindby,
Mälby, Hallsta, Hovgårdsvägen, Stenby-Smedstorp,
Stenstorp, Nya Stenby och
Marielundsvägen, berättar

Johan Hagland, miljö- och
stadsbyggnadschef.

område, säger Johan Hagland.

På Adelsö ﬁnns bland an-

Han berättar också att kommunen generellt har rekommenderat alla som upplever
höga hastigheter att i första
hand använda blå hastighetsskyltar som anger rekommenderad hastighet. Blå
hastighetsskyltar är relativt
enkla att införskaffa och
även att få tillstånd för att
sätta upp.
– Detta skulle till exempel
kunna gälla Gredbybacke
om länsstyrelsen inte beslutar om nedsatt hastighet.
När det gäller hastighet och
säkerhet kan man mycket
förenklat summera att fordonsföraren är skyldig att anpassa sin hastighet efter traﬁkförhållandena på platsen,
oaktat den maximalt tillåtna
hastigheten, avslutar Johan
Hagland.
– Jag har uppmärksammat ﬂera traﬁkanter på att de
åker för fort i backen. Jag har
då fått svaret: ”men här är ju
70”, berättar Mona Nilsson.
Hon skickade sin skrivelse till länsstyrelsen den
4 oktober. Ansökan prövas
nu i länsstyrelsen och kommunen har fått ärendet på
remiss.

nat ett känsligt område vid
Gredby backe. Här rådde tidigare 50 kilometer i timmen
men hastigheten har nu höjts
till 70 kilometer i timmen.
– Det är ett av de mest farliga vägavsnitten på Adelsö.
Just på det avsnittet ska ﬂera
barn ta sig till och från skolbussen. Att det plötsligt från
en dag till en annan råder 70
här är ett hån mot allt vad traﬁksäkerhet gäller och kommunen har agerat synnerligen ansvarslöst, säger Mona
Nilsson, boende precis intill
Gredby backe.
– Jag förstår att det kan
uppfattas som att kommunen beslutat om att höja hastigheten, men det har aldrig
varit intentionen. Vi uppmanar också dem som anser
att de generella hastighetsgränserna inte ska gälla, att
ansöka hos länsstyrelsen för
att sänka hastigheten genom
att införa en lokal traﬁkföreskrift, svarar Johan Hagland.
Mona Nilsson har också gjort

detta. I sin skrivelse till länsstyrelsen ansöker hon om
sänkt hastighet till 40 kilometer i timmen. Om detta
inte kan bifallas önskar hon

Utanför tätbebyggt område gäller ofta 70 kilometer i timmen som
rekommenderad hastighet. Gränserna för tätbebyggt område har ändrats i kommunen. Detta i sin tur har lett till att vägar som tidigare haft 30
kilometer i timmen nu fått 70 kilometer i timmen. Detta upplevs som
riskfyllt på flera platser.
Foto: Ewa Linnros

en sänkning till åtminstone
50 kilometer i timmen. Hon
önskar även att lämplig varningsskylt sätts upp som
varnar för de riskfyllda förhållanden som gäller på platsen.
På enskild väg kan dock
huvudmännen själva fatta
beslut om vilka hastigheter
som ska gälla. Det här gäller till exempel Alviken och
Lindby.
När det gäller Gredby
backe är det Traﬁkverket som
är huvudman.

Inom Hallsta fanns det redan
lokala traﬁkföreskrifter som
begränsar hastigheten.
–Sättra, Lindby inklusive
Gredby backe, Mälby och en
del av Hovgårdens lokala föreskrifter togs förvisso bort.
Vad som hände efter beslutet
var dock att huvudmannen,
Traﬁkverket, gjorde som
man ska och satte upp hastighetsskyltar, trots att det inte
fanns några tidigare skyltar.
Då synliggjordes traﬁkförordningens högsta tillåtna
hastigheten 70 kilometer i
timmen utanför tätbebyggt

EWA LINNROS

Nyheter & information från våra församlingar

Gudstjänster
Onsdag 14/12
18.30 och 20.30 Ekerö kyrka
JULKONSERT, Consuelo del Pilar, Ekerö
Gospel, piano: Daniel Stenbaek, 120:-

19.00 Ekebyhovkyrkan
MÄSSA. Pernilla Hammarström

Torsdag 15/12
12.00 Ekebyhovskyrkan
ÖPPET HUS - JULGRÖT
Maybe Tuesday underhåller

19.00 Klockargården, Lovö
JULSÅNGER OCH LUSSEKATT
Vi sjunger julens sånger med Lena
stämmor, Leif Asp med musiker, kaffe

Lördag 17/12
16.00 Ekerö kyrka
SJUNG JULENS SÅNGER & PSALMER
med Lennart Lulndblad och MÄMUS
Helena Hansson, Kerstin Baldwin

18.00 Ekebyhovskyrkan
JULKONSERT, Sonorakören, Mälarstråk,
dir: Mait Thoäng, Gudrun Pettersson

Söndag 18/12
11.00 Ekerö kyrka
HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm

11.00 Lovö kyrka
HÖGMÄSSA, Pernilla Hammarström

16.00 Ekebyhovskyrkan
EKEBYHOVSMÄSSA, Ralph Sjöholm,
Lena stämmor, Helena Hansson

18.00 Munsö församlingsgård
MUSIKGGUDSTJÄNST– JULENS SÅNGER
OCH PSALMER, Pernilla Hammarström,
Ad Mundi, Malin Rudengren

Onsdag 21/12
19.00 Ekebyhovskyrkan
MÄSSA, Pernilla Hammarstörm
Jul- och Nyårshelgen
och Trettondedag jul ¼¼

Söndag 8/1
SAMMANLYST TILL
16.00 Ekebyhovskyrkan

KYRKSIDAN

Julen – tid för krav, tid för omtanke ...
Nu är det julklappstider.
Affärerna hoppas på nya
rekord. Matkassen som levereras till dörren har utnämnts
till årets julklapp
Glädjen att hitta något att ge till dem
man tycker om – kravet att hitta något till den som redan har allt. Eller
kanske saknaden efter någon eller
några som inte längre ¿nns i ens
närhet.
Drömmen om den perfekta julen
kan ställa krav. 5isken ¿nns att vi
ställer stora krav på både på oss
själva och andra. Det är lätt att
glömma att den första julen var
långt borta från all lyx och glans –
ett litet barn föddes i ett stall. Om
vi vågar släppa på kraven, kan julen
ändå få vara en högtid med ljus och
värme mitt i den kalla vintern.
Så ett julklappstips som kan ge
glädje till både givare och många
mottagare: Årets julklapp MAT.ASSE1 ¿nns att köpa på ZZZ.
matkasse.svenskakyrkan.se. En
annorlunda matkasse – till människor som verkligen behöver.

EKEBYHOVSKYRKAN
JULAFTON KL 14.00 -17.30
Vi äter en julmåltid tillsammans, sjunger julens
sånger och de som vill dansar kring granen.
Kanske tomten kommer ...
Kl 17.00 avslutar vi med julbön i kyrkan
tillsammans med Elin Rundh Dapo och Marie Björnvad
Helena Hansson med gäster svarar för musiken.
Kostnad: 50 kr/person, barn gratis
Vill du bidra med en maträtt? Julklappar?
Anmälan, förfrågningar, löften om olika bidrag
senast 16/12 till Marie Björnvad
08-560 387 27 eller 0707-83 01 44
marie.bjornvad@svenskakyrkan.se

Kyrkorna tillsammans

Julafton 24/12

Annandag jul 26/12

Torsdag 19/1

10.00 Ekerö kyrka

16.00 sammanlyst till
Ekebyhovskyrkan

19.00 Mälarökyrkan
”BARN TILL VARJE PRIS”

JULGUDSTJÄNST VID KRUBBAN, Ralph
Sjöholm, Barn och ungdomar, Helena
Hansson, Marie Björnvad,

11.00 Adelsö kyrka

Onsdag 11/1

11.00 Lovö kyrka

19.00 Ekebyhovskyrkan

SAMLING VID KRUBBAN, Elin Rundh Dapo
orgel: Leif Asp

11.00 Ekerö kyrka

Fira julaftons eftermiddag tillsammans med andra.
Ung eller gammal, singel eller hel familj –
alla är lika välkomna till

Jul- och Nyårshelgen

EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund

Söndag 15/1

”JUL FÖR ALLA”

Marianne Abrahamsson

SAMLING VID KRUBBAN, Pernilla Hammarström, orgel: Mårten Mårtensson

MÄSSA, Pernilla Hammarström

nr 20 2011

11.30 Ekerö kyrka
SAMLING VID KRUBBAN, Ralph Sjöholm,
Musik: Helena Hansson,

EKEBYHOVSMÄSSA, Jonas Gräslund
orgel: Kerstin Baldwin

Onsdag 28/12
19.00 Ekebyhovskyrkan
MÄSSA I TAIZÉTON, Jonas Gräslund

Nyårsafton 31/12
17.00 Adelsö kyrka
NYÅRSBÖN, Mårten Mårtensson
Orgel: Mait Thoäng

En kväll om etik vid livets början – om synen på
barnafödande.
DANIEL BRATTGÅRD, sjukhuspräst och medlem i
Statens medicinsketiska råd belyser medicinsketiska frågor om allt som kan göras vid
svårigheter att få barn.

Lördag 21/1
Kl 14.30-18.30 i Ekebyhovskyrkan

BÖCKER FÖR LIVET! En bibeldag med
olika infallsvinklar

EKEBYHOVSMÄSSA, Ralph Sjöholm

Böcker för livet! Inledande
föreläsning av GÖRAN AGRELL,
tidigare direktor vid Stockholms
teologiska institut
15.30
Afternoon tea
16.00 och 17.00 SEMINARIER ATT VÄLJA:
1) Göran Agrell samtalsgrupp
2) Urban Beckfjäll – föredrag
3)Samuel Klintefelt Bibelmeditation
18.00
Helgsmålsbön – Ralph Sjöholm
ANMÄLAN till Bibeldagen senast 12 januari till anita.lahham@svenskakyrkan.se

Onsdag 4/11

Söndag 22/1

19.00 Ekebyhovskyrkan
MÄSSA, Ralph Sjöholm

11.00 sammanlyst till SKÅ kyrka,
EKUMENISK GUDSTJÄNST med nattvard

Ekumeniska böneveckan ¼¼¼

JULNATTSMÄSSA, Jonas Gräslund, Ekerö
Gospel, Daniel Stenbaek, piano

Trettondag jul 6/1

Lars Brattgård från Färingsö församling leder gudstjänsten.,Samuel Klintefelt från
Mälarökyrkan predikar. Ekerö Gospel under ledning av Daniel Stenbaek.

Söndag 22/1

23.00 Ekerö kyrka

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm

11.00 Ekumenisk gudstjäsnt i
Skå kyrka ¼¼¼
16.00 Ekebyhovskyrkan

JULNATTSMÄSSA, Ralph Sjöholm
Ekeröensemblen, dir: Kerstin Baldwin

16.00 Lovö kyrka

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST,
Jonas Gräslund

7.00 Adelsö kyrka

HÖGMÄSSA, Pernilla Hammarström

11.00 Lovö kyrka
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,
Christer Kivi, Musik: Syskonen Liljefors

16.00 Ekebyhovskyrkan
EKEBYHOVSMÄSSA,
Pernilla Hammarström

18.00 Adelsö kyrka
MÄSSA I TAIZÉTON
Christer Kivi

Onsdag 18/1
19.00 Ekebyhovskyrkan
MÄSSA, Staffan Eklund

Kyrkradion 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00
17/12 Inför jul
14/1 Ett nytt år
www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud

14-17.30 Ekebyhovskyrkan
JUL FÖR ALLA Anmälan Marie Björnvad
08-560 387 27 eller 0707-83 01 44
17.00 JULBÖN, Elin Rundh Dapo, Marie
Björnvad, Musik: Helena Hansson med
gäster

17.00 Drottningholms slottskyrka
JULBÖN Christer Kivi, sång: Beatrice Alm,
orgel: Leif Asp

17.00 Ekerö kyrka
JULBÖN, Staffan Eklund, Sång: Mikael
Stenbaek orgel: Kerstin Baldwin

23.00 Ekebyhovskyrkan

Juldagen 25 dec
JULOTTA, Pernilla Hammarström,
Ad Mundi, dir: Malin Rudengren

7.00 Ekerö kyrka
JULOTTA, Staffan Eklund
sång: Thomas Bärlin, Ekerö kyrkokör,
dir: Kerstin Baldwin

7.00 Lovö kyrka
JULOTTA. Christer Kivi, sång: Teresia
Frödinger, orgel: Bengt Tribukait

11.00 Drottningholms slottskyrka
JULDAGSGUDSTJÄNST, Staffan Eklund
Lovö kyrkas kör, dir: Leif Asp

17.00 Ekerö kyrka
NYÅRSBÖN, Jonas Gräslund, sång: Viveca Axell Hedén, orgel: Kerstin Baldwin

17.00 Lovö kyrka
NYÅRSBÖN, Christer Kivi,
sång: Oskar Olofson, orgel: Leif Asp

Nyårsdagen 1/1
16.00 sammanlyst till
Ekebyhovskyrkan

11.00 Ekerö kyrka

14.30

KYRKKAFFE på Kyrkornas Second Hand i Troxhammar

A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND
CAROLS, Lovö kyrkas kör, orgel: Martin
Blomquist, dir: Leif Asp, präst: Christer Kivi

16.00 Munsö församlingsgård
TRETTONDAGSGUDSTJÄNST,
Pernilla Hammarström,
KYRKKAFFE

sÿ
sÿ
sÿ
sÿ

17/12 sista lördagen vi har öppet före jul – halva priset på alla julsaker
butiken stängd julafton, nyårsafton och lördagen 7/1.
ingen inlämning v 51, 52 och 1. Första inlämningstillfälle 14/1
vi öppnar butiken igen den 14/1 klockan 10.00
VÄLKOMNA!

VI ÖNSKAR ALLA VOLONTÄRER, KUNDER OCH GÅVOGIVARE EN FIN JULHELG OCH
HOPPAS PÅ ATT FÅ SE ER IGEN NÄSTA ÅR!





Den som sålt mest känner marknaden bäst–vi har sålt halva Ekerö.
Vi som arbetar på Mäklarringen Ekerö har tillsammans genomfört närmare 2000 fastighetsaffärer. Därför har vi också
det mest aktuella kundregistret och det största kontaktnätet. Dessutom bor vi själva här och känner till alla skolor, 
badvikar och smultronställen. Allt detta bidrar till att vi också har störst kunskap och erfarenhet av att bedöma 
marknadsläget här just nu. En trygghet både för dig som letar nytt hem och för dig som ska sälja din bostad.

Här kommer ett axplock av årets försäljningar.
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Svartsjö slott blir kontorshotell
SVARTSJÖ | ”Svartsjö
slottskontor”, med samma
ägare som Kungsholmens
kontorshotell, kommer
med start den 1 april 2012
att driva kontorshotell på
Svartsjö slott.
Statens fastighetsverk som
förvaltar Svartsjö slott, har
länge arbetat för att hitta rätt
hyresgäst till rokokoslottet på
Färingsö.
Målet har varit att ﬁnna en
hyresgäst med ekonomisk
bärkraft och med en verksamhetsidé som innebär att
slottet till viss del kan hållas
öppet för allmänheten.
Statens fastighetsverk tycker de hittat rätt med Svartsjö
slottskontor som kommer att
erbjuda kontorshotell, kafé
samt konferenser och event
för externa sällskap.
– Vårt arbete för att hitta de
mest lämpliga hyresgästerna,
såväl ur ett besöksmålsperspektiv som ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv, har
gett resultat. Vi är väldigt
nöjda med att ha kommit till
ett avslut gällande Svartsjö
slott och välkomnar Svartsjö
slottskontor som hyresgäst,
säger Johan Zetterberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Målgruppen för det nya kontorshotellet är i första hand
en- eller fåmansföretag inom
tjänstesektorn som kommer
att erbjudas egna kontor, alternativt plats i en gemensam
planlösning.
Utöver
servicefunktioner som reception, städning
och posthantering kommer
Svartsjö slottskontor även
att tillhandahålla coachning
inom affärskompetens.
Vid sidan av förvaltnings-

uppdraget arbetar Statens
fastighetsverk med att utveckla besöksmål på kulturhistoriskt intressanta platser
runt om i Sverige. Svartsjö
slott är deﬁnitivt en sådan
plats med sin historia som
såväl kungligt jaktslott som
fängelse. Därför var det, då
Statens fastighetsverk letade
hyresgäst, viktigt att säkerställa att allmänheten även
framöver ska ha tillgång till
slottet.
– Svartsjö slott är ett unikt
besöksmål. Ändå är det inte
särskilt känt varken bland
stockholmare eller turister.
Med Svartsjö slottskontor
kan vi även erbjuda boende
inom Ekerö kommun en
attraktiv kontorsadress samtidigt som den övriga verksamheten förhoppningsvis

Svartsjö slott blir kontorshotell. Statens fastighetsverk som förvaltar slottet har länge sökt en hyresgäst som kan nyttja slottet och också ta hand
om en kulturell verksamheten i slottet, för att göra det tillgängligt för allmänheten.
Foto: Ove Westerberg

ska locka till sig besökare som
vill göra en utﬂykt, lyssna på
en konsert eller lära mer om
slottets spännande historia,
säger Rolf Karlsson, förvaltningsområdeschef på Statens
fastighetsverk.

JJULGRANAR

Mellan 1994 och 2003 genomförde Statens fastighetsverk en omfattande restaurering.
– Under 2001 renoverade
vi fasaderna. Slottet återﬁck
då den kulör som Carl Hårle-

man valt på 1730-talet. Men
även interiörarbetena har varit
betydande. Bland annat har
tolv av slottets rum fått nya,
handgjorda och handmålade
tapeter. Andra tillskott är de
rekonstruerade fängelsecel-

lerna i ett av slottets rum, en
tillgänglighetsanpassad hiss
och den rekonstruerade borggårdsmuren, säger Rolf Karlsson.
EWA LINNROS

Vi bakar varje dag mat- och kaffebröd

Just nu!
Saffranslängder, lussekatter
och vörtlimpor mm.

190:-

LUCIAKAFFE!
Tisdagen den 13 december bjuder vi

Lö på traditionsenligt på luciakaffe och
tra nybakade lussekatter.
ny

PORSLINSMUGG MED ÖRA

Välkommen!

30 cl. 10:-/st

TAG 4 FÖR 25:-

Mot Adelsö

▼

Från oss alla till er alla
God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Calle och Elizabeth
med personal

LANTHANDEL SORTIMENT
BUTIKSBAKAT BRÖD
BUTIKSPAKETERAT KÖTT

Sundbyskola
Nyckelby

Nibble
Koloniområde
Ekerö Kyrka

Tel: 560 200 41

BENSIN OCH DIESEL
TILL LÅGPRIS

¾PPET -ÍNDAG &REDAG   s ,ÚRDAG  

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

Barnvänligt läge.
Rymligt och
Mälarnära!

EKERÖ SOMMARSTAD - KANANS VÄG 14
Accepterat pris: 4.395 000 kr Kvm: 158+116
Visas: Sön 11/12 11.30-12.30 eller enligt ö.k.
Ekerö 08-560 304 22

Renoverat och
tillbyggt 2008.
Lugnt lantligt läge

FÄRINGSÖ SÅNGA-SÄBY - KOLTORPSVÄGEN 8
Utgångspris: 3.250.000 kr Kvm: 99
Visas: Vänligen ring för visning.
Ekerö 08-560 304 22

Vi bjuder på
5.000 kr julmat!
Mälarläge! By.rätt
250 kvm. V/A
indraget i huset.

EKERÖ SOMMARSTAD - KYRKFJÄRDSVÄGEN 36

Nyproduktion.
Ljus, rymd o bra
planlösning!

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA - STJÄRTNÄSVÄGEN 6

Utgångspris: 2.675.000 kr Kvm: 38
Visas: Vänligen ring för visning.
Ekerö 08-560 304 22

Sälja nu eller till våren?
Teckna uppdragsavtal med oss före 24/12-2011
så får du ett presentkort på 5.000 kr hos Coop.
Kontakta oss så berättar vi mer.

KOMMANDE OBJEKT. RING FÖR INFORMATION.
Kvm: 156
Ekerö 08-560 304 22

Med vår tjänst Kommande får du ett smakprov på en kommande bostadsförsäljning. Håll utkik för mer information om bostaden! Ska du också sälja men inte än? Med tjänsten Kommande maximerar vi
förutsättningarna. Läs mer om Kommande på www.husmanhagberg.se/kommande eller prata med din mäklare.

Ekerö 08-560 304 22 Ekerö 08-560 304 22
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Dagens industripris
till Mälarö städservice
EKERÖ | För andra året i
rad tog Mälarö städservice
emot Dagens industris
”Gaselldiplom” för företag
på uppåtgående.

Några av de stolta personerna bakom framgångarna som förärade
Mälarö städservice Gaselldiplomet för andra året i rad.

Foto: Lo Bäcklinder

För att bli mottagare av diplomet krävs bland annat att
man är ett företag med stabila
ﬁnanser och som har en omsättning på mer än tio miljoner kronor och minst har
fördubblat sin omsättning
från det första till det senaste
räkenskapsåret. Dessutom
ska man ha ökat sin omsättning under alla de senaste
tre åren och ha minst tio anställda. Dessa kriterier och
ﬂer därtill uppfyllde Mälarö
städservice.
– Vi försöker att jobba långsiktigt och göra det vi gör så
bra som det går. Vi försöker
också att jobba med kontinuitet i vår personalgrupp, vilket
vi lyckas bra med genom att
försöka ha bra trivsel på arbetsplatsen, berättar Linnea
Björkling, personalansvarig.
Den 28 november delades priset ut i Konserthuset i Stockholm till Mälarö
städservice och mer än 600
andra företag. Prins Daniel
gav galan kunglig glans och

Antonia Ax:son Johnson och
Percy Barnevik var några av
de namnkunniga talarna.
I år var det ett rekordlågt an-

tal företag som nådde upp till
målen. Årets 604 diplommottagare var nära 100 färre än
förra året., vilket kan härledas
till bistra ekonomiska tider.
Trots det är Mälarö städservice
positiva inför framtiden.

”Vi försöker att
jobba långsiktigt
och göra det vi
gör så bra
som det går”

– Vi hoppas naturligtvis på
att fortsätta växa, men med
tanke på att man ska fördubblat omsättningen, så blir
det svårare och svårare att nå
upp till målen, säger Linnea
Björkling.
Mälarö städservice startade 1996 och har dessutom
ett nystartat dotterbolag som
arbetar med hemtjänst.
LO BÄCKLINDER

Träkvistaskolans Maria
deltar i årets Lucia 2011
TRÄKVISTA | Maria Birck
är ett välkänt ansikte för
många av Träkvistaskolans
elever. Som en av de skönsjungande kandidaterna
till årets Lucia 2011 är hon
nu dessutom välkänd för
många, många fler.
Efter en lång röstningsperiod
är nu årets Lucia 2011 utsedd
och Maria Birck hamnade på
fjärde plats av de sju kandidater som tidigare i höstas
valdes ut bland 700 sökande.
Därmed blev hon tärna
och deltar i alla de luciatåg
och framträdande som gruppen kommer att delta i. Fokus på tävlingen har under
senare år ﬂyttats från att vara
en ren skönhetstävling till
att istället handla mer om ett
socialt ansvar, att sprida ljus
och omtanke samt att belysa
svåra situationer i omvärlden.
Under det gångna året har
Maria Birck varit en ﬂitigt
anlitad vikarie i Träkvistaskolan, ett arbete som hon
stormtrivts med och som
hon hoppas att hon får fortsätta med så snart som luciatidens pressade schema har
klingat av.
– Jag kan inte riktigt greppa
att jag har fått vara med om
allt det här. Det har varit helt
fantastiskt, säger Maria Birck.
Hon berättar om den

stämningsfulla kröningsceremonin på Skansen den 3
december, gripande luciatåg
på sjukhem och hospice och
om hur mycket hon lärt sig
om biståndsarbete genom
samarbetet med Världens
barn. Hela röstningsperioden har varit kopplad till en
insamling och kandidaternas
kreativitet har satts på prov
när det kommer till att hitta
olika sätt att samla in pengar.
– Nu är det fullt upp framöver. Vi har många inbokade
luciatåg och ska bland annat
lussa för hovet. Sedan är det
stora luciatåget på Skansen
den 13 december, berättar
hon.
LO BÄCKLINDER

Maria Birck får delta i många
luciatåg under december.
Foto: Christina Hagwardt
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Löfgrens Affärsanalys
Ekonomiskt affärstänkande
_____________________________________________________________________
Löfgrens Affärsanalys är ett företag verksamt inom ekonomi och redovisning. Våra
uppdrag vänder sig till alla olika branscher där vi hjälper företag med allt från löpande
redovisning till ekonomichefsuppdrag, ekonomisk organisationsanalys, styrelserapporter
och styrelseuppdrag mm.

Verksamheten expanderar och därför söker vi nu en vass och kunskapstörstig ekonom till vårt nya fräscha kontor i Jungfrusundsmarina på Ekerö.

Efterlysning! REDOVISNINGSEKONOM
I dina arbetsuppgifter ingår att leda och utföra ekonomiarbete åt ett antal bolag.
Detta innefattar bland annat löpande bokföring, reskontrahantering, lönehantering,
månadsbokslut samt moms & skatter.
Vid din sida kommer du att ha Mats Löfgren med erfarenhet av det mesta inom
redovisning och ekonomi.
Vi söker dig som:
KDUHQHNRQRPLXWELOGQLQJLQRPUHGRYLVQLQJVDPWPLQVWnUVHUIDUHQKHWDY
liknande arbete
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Kattpensionat i
Skå i koreansk TV
SKÅ | Det nyligen startade
kattpensionatet ”Sagatun”
i Skå, besöktes i november
av ett koreanskt TV-team.
Programmet kommer att
sändas över hela Asien och
i delar av USA.
Korea broadcasting system,
KBS är ungefär lika stort som
BBC. KBS ska göra tre dokumentärer som bland annat
handlar om den gröna miljön i
Sverige, invandringen och hur
vi hanterar övergivna djur och
våra husdjur. Det var här kattpensionatet Sagatun kom in i
bilden.
– De hade hittat oss på webben. De hade uppsökt ”Kattstallet”, en veterinär och varit
på ett hunddagis innan de
kom till oss, berättar Marita
Logstedt som driver kattpensionatet tillsammans med sin
man.
För att starta ett kattpensionat behövdes tidigare bara ett
godkännande av länsstyrelsen.
– Nu var jag tvungen att
praktisera på ett kattpensionat. Jag har också pluggat och
tentat på kattens raser, sjukdomar och etologi (Reds anm:

Marita Logstedt och Bertil Logstedt tillsammans med TV-teamet från Korea.

läran om djurens beteende),
förklarar Marita Logstedt.
Vad som mötte det koreanska TV-teamet var ett antal
mindre rum. Varje katt har ett
eget rum på tre kvadratmeter.
Vidare ﬁnns här rastgårdar.
Dessa är sex kvadratmeter
och en sådan rastgård delas av
två rum växelvis. Katterna ser
varandra eftersom det är nät
men de kan aldrig nudda varandra.

– Katterna är lite som vi. En del
är mer sociala och tycker att
det är kul att det är någon som
sitter i buren bredvid, medan
andra inte tycker om det.
Hur reagerade personerna från koreanska TVteamet på pensionatet?
– De tyckte det var ﬁnt och
var imponerade. De sa att
djuren här hade det bättre
än vad många människor
har det i Korea, fortsätter

Tredjepris till Närlundaskolan
NÄRLUNDA | Närlundaskolans kökspersonal
med Jessica Danielsson i
spetsen tog en tredjeplats i
skoltävlingen ”Årets Felix”.
Tävlingen arrangeras av företaget Procordia, som tilllagar, marknadsför och säljer
mat och dryck under välkända
varumärken. Tävlingen har
introducerats för att stimulera inspiration, matglädje
och kreativitet bland svensk
skolkökspersonal.
Från Närlundaskolans kök
tävlade Jessica Danielsson,
Sanna Pettersson och Anneli
Kersmo.
Bedömningen som juryn
gav dem lyder som följer:
”Närlundaskolans
kökspersonal har en riktigt god
relation till pedagogerna och
skolledningen. Är det något
som de har lärt sig så är det att
om de vuxna är nöjda speglas
det till barnen så att de blir
nyﬁkna och vågar prova t.ex.
något nytt. Deras mål är att

varje elev ska känna sig mätt
och belåten när de lämnar
matsalen. Man behöver inte
älska all mat men det viktiga
är att man har mod och lust att
våga prova. Skolkökspersonalen menar att de vuxna har
ett jätteansvar vad det gäller
barnens matvanor och inställningen till skolmaten.”
Vidare skriver juryn bland
annat att: ”Närlundaskolan lagar mat under hela lunchen för
att slippa laga för mycket samt
har god koll på elevbortfallet
för dagen med hjälp av skolledningen. Har de produkter
kvar i frysar och skafferi gör
de gärna en ”bonusrätt” för
dagen i riktig Kajsa Varg anda,
(man tager vad man haver…).
Matavfallet får barnen skrapa i
en glasskål vilket tycks kännas
jättejobbigt för de ﬂesta så att
de hellre äter upp.”
Segrare i tävlingen blev
Skinteboskolan i Billdal.

Jessica Danielsson och Sanna Pettersson visar upp sitt diplom.
EWA LINNROS

Sivert Åkerljung Gruppledare Kd Ekerö, Göran Hägglund Partiledare Kd.

God Jul önskar
Kristdemokraterna
på Mälaröarna!
Vi kristdemokrater kommer fortsatt att ta stort ansvar i alliansstyret på Mälaröarna. De ﬂesta rankningar som rör de kommunala verksamheterna pekar åt rätt håll, och vi fortsätter arbeta
med t ex nytt äldreboende, badhus och sporthall i kommunen.
Vi kommer att prioritera frågor som har med barn och ungas
uppväxtvillkor att göra, och vi vill utveckla värdighetsgarantier
inom äldreomsorgen. Vi ska fortsätta vara alliansens sociala röst
och arbeta för ett Ekerö med både trygghet och valfrihet.
Vill du bli medlem, engagera dig eller har
du några frågor när det gäller vårt parti
och vår politik? Maila gärna till vår gruppledare: sivert.akerljung@kristdemokraterna.se

EWA LINNROS

Marita Logstedt.
Programmet kommet att
dubbas till inte mindre än 26
språk och sändas i Asien och
USA samt också på webben.
– Det kommer att vara
närmare 20-30 miljoner
människor som kommer att
titta på programmet. Det är
helt otroligt, avslutar Marita
Logstedt.

God jul och
gott nytt år!
Vi har öppet alla vardagar i mellandagarna
och hälsar gamla och nya kunder välkomna!

Folktandvården Ekerö, Tegelbruksvägen 1 B
atv.ekero@ftv.sll.se, Tel: 123 152 85

Foto: Anna Lettse

Julmarknad
på torget
17–23 dec kl 12–18

Paketinslagning
i Kfem
9 dec kl 12–20
10–11 dec kl 12–18
12–23 dec kl 12–20

Jultomte i Kfem
17–18 dec kl 12–16

Öppet mån–fre 10–20, lör 10–18, sön 11–18.
Extraöppet lör–sön 17–18/12 10–20.
Julafton 10–14, juldagen stängt, annandag jul 11–18.
Nyårsafton 10–16, nyårsdagen stängt.
vallingbycity.se
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Gräsåkers förskola
blev färdigrenoverad
GRÄSÅKER | Kommunstyrelsen beslutade
den 15 mars att Gräsåkers förskola skulle
renoveras för cirka 2,5 miljoner kronor.
Detta efter att man upptäckte fuktskador
2010, trots att förskolan renoverats 2007
för samma problem.
Barnen fick flytta ut i tillfälliga paviljonger och ett övergripande renoveringsoch saneringsarbete tog vid.
Renoveringen är nu slutförd. Barnen
har flyttat in från de tillfälliga paviljongerna. Om ett år kommer man att göra en
uppföljning av hur lokalerna fungerar.
Det kommer även att göras ytterligare
mätningar i uppföljande syfte för att se att
allt är okej.
– Vi kommer inte att släppa detta på
något vis, lika lite som vi kommer att
släppa andra förskolor. Fastighetschefen
Frank Renebo har väldigt hög ambition
både kring uppföljning och utvärdering
av samtliga fastigheter, säger kommunens
informationschef Johan Elfver.
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Seaside kommer
”hem” till Norge
TAPPSUND | Ett av årets kanske största
händelser var att fartyget Seaside slutligen bogserades bort från kommunen den
29 november efter nio år i Tappströmskanalen. Då var det osäkert om båten skulle
destrueras eller om den norska intressegruppen Skogøys venner skulle lyckas
återbörda henne till Norge, som är Seasides ursprungsland.
En delegation från föreningen gjorde en
inspektion av Seaside då fartyget kommit
till torrdockan på Beckholmen i Stockholm. Därefter vidtog en kamp mot tiden.
Norrmännen hade 100 000 kronor men
var tvungna att på några få dagar samla in
ytterligare 300 000 norska kronor för att
betala de 400 000 norska kronorna som
bogseringen till Norge kostar.
Att viljan är stark att få hem Seaside
är det ingen tvekan om. Tisdagen den 6
december fanns pengarna och kontrakt
skrevs för bogseringen. Även ett köpeavtal skrevs mellan Seasides ägare och
Skogøys venner.
Restaureringen är omfattande. All utrustning är bortplockad liksom möbler
och inredning. Bara maskinen kräver fyra
”mansår” för att färdigställa. Hela projektet bedömer norrmännen rör sig om 90

mansårs arbete, det vill säga att det skulle
kräva 90 personer för att klara arbetet på
ett år.
– Planen är att lägga arbetet på en tioårsperiod. Vi kommer att ha mycket frivillig arbetskraft, berättar Viggo Kristensen från
föreningens styrelse.
Materialkostnaderna har beräknats till
cirka 15 miljoner norska kronor. Därutöver hoppas föreningen att få bidrag från
norska Riksantikvarieämbetet.
– Vi kommer också att söka sponsorer
för olika delar av projektet som återskapandet av båtens salonger och all elektrisk
installation, fortsätter Viggo Kristensen.
Vid denna tidnings pressläggning var
beskedet att Seasides färd från Stockholm
mot Norge skulle starta den 9 december.
Färden går först till ”Bredalsholmen Dokk
och Fartøyvernsenter” i Kristiansand. Där
tar norska kustbevakningen över. De bogserar Seaside vidare till Narvik och gör det
som ett övningsprojekt utan att ta betalt.
– Vi vet inte när Skogøy kommer till
Narvik, det beror bland annat på vädret.
Men det får ta sin tid, avslutar en mycket
glad Viggo Kristensen.
En olycklig historia har fått ett lyckligt
slut.
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Tekniska nämndens
första satsningar
KOMMUNEN | 30 miljoner kronor avsattes för att under en treårsperiod åtgärda
det eftersatta underhållet av kommunens
lokaler. Detta och mycket mer står på
agendan för tekniska nämnden som tillsattes den första april.
Tekniska kontoret hade redan 2009,
före uppstart av Tekniska nämnden, gjort
en genomlysning av hela fastighetsbeståndet avseende eftersatt underhåll. Behovet av underhållsarbete bedömdes som
omfattande.
Under hösten har en rad arbeten på
kommunens skolor satts igång. Närmast
prioriterade investeringar för upprustning är skolorna i Närlunda, Färentuna
och Träkvista.
Även renovering av andra fastigheter,
såsom exempelvis arrendebostaden vid
Ekebyhovs slott och Ekgården, är igångsatta.
– Det ska vara en bra balans mellan
planerat och akut underhåll. Visst akut
underhåll är oundvikligt. Det gäller att
förebygga, dock går inte allt att styra, säger Anna-Karin Ullgren, ordförande i tekniska nämnden.
ar några oväntade problem dykt upp?
– Vi har ett problem att lösa och det är
sophämtning på våra stundtals smala
och krokiga villagator. Arbetsmiljöverket
kommer i december till kommunen för att
titta på flera platser som är besvärliga av
olika skäl. Vi avvaktar utgången av deras
bedömning innan vi vidtar några fler åtgärder, svarar Anna-Karin Ullgren.
Har invånarna själva vänt sig till er i något ärende?
– Många kommuninnevånare hör av sig
till mig personligen. Jag har varit på en hel
del möten under hösten både med föräld-

rarförening, båtråd och träffat styrelsen
för Närlunda vägförening för att nämna
några. Närmast finns möten inbokade
med Skå IK och Ekerö IK, berättar AnnaKarin Ullgren och fortsätter:
– Något som upprör många är när vi tvingas ta bort vegetation som växer in i vårt
VA - ledningsnät. Åtgärden är tvungen
men självklart upplevs det som ett intrång
på närområdet för en fastighetsägare som
bor i dess närhet. Vem vill inte känna sig
insvept i härlig grönska när man bor på
landet nära staden. Vi måste bli bättre på
att informera om dylika åtgärder innan
de verkställs. Vi sätter service och bemötande i fokus.
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SBC Bo. På mötet framförde kommunen
sitt krav på att bostäderna som ska byggas
i Ekebyhov i enlighet med tecknat exploateringsavtal, ska vara bostäder för äldre.
Vidare framfördes att detta sannolikt kräver att det i bostadsrättsföreningens stadgar måste skrivas in att det är fråga om bostäder för äldre.
– Kommunen och SBC är nu överens och
det står i stadgarna att det är tydligt uttalat att det är ett 55+ boende. Det vill säga
att man ska vara fyllda 55 för att få kunna
köpa en bostad i dessa fastigheterna, berättar Johan Elfver, informationschef på
kommunen.
Han säger att det däremot finns ett undantag.
– Det är om ingen som är över 55 vill
flytta dit. Då ska lägenheterna kunna säljas till andra också, för att kunna skydda
föreningens ekonomi. Men vi tror att det
är oerhört osannolikt att ett sådant läge
skulle uppstå, fortsätter Johan Elfver.
Tillträde till lägenheterna beräknas till
första kvartalet 2013, enligt SBC Bos hemsida.
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Satsning på
Adelsös näringsidkare
ADELSÖ |Besöksnäringen på världsarvsområdet Hovgården är under utveckling.
En viktig del i det arbetet har varit att integrera de lokala företagarna på Adelsö.
Näringsidkare på Adelsö bjöds därför in
av kommunen i början av året för att delta
i ett fortsatt lokalt utvecklingsarbete.
– Arbetet har gått bra. Under våren hade
vi tre trevande möten och nu under hösten tre nya, aktiva och bra möten med
Bo Öhlin från Nyföretagarcentrum som
mentor, berättar kommunens näringslivschef Stefan Pellén.
Affärsidéer, marknader och närverkan
mellan företagarna har diskuterats.
– En stark grupp på cirka tio företagare
på Adelsö har bildats. Deras övergripande
intresse och marknadsföring för framtiden är ”Adelsö den gröna ön”. Man kan
säga att varje företagare som har en kvalitativ produkt eller tjänst kan certifiera sig
under samma varumärke. Gruppen jobbar
vidare och försöker nu få fler företagare
att intressera sig för projektet, avslutar Stefan Pellén.
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Enighet om 55 +
boende i Ekebyhov
EKEBYHOV | Kommunen sålde mark vid
Ekebyhovsparken 2003 till byggbolaget
SBC Bo. Då marken såldes villkorades det
att SBC förpliktigade sig att bygga trygghetsboende för äldre personer. I våras
framgick att de bostäder som nu planerades var vanliga bostadsrätter.
Den 13 juni träffade kommunstyrelsens
presidium, byggnadsnämndens ordförande och berörda tjänstemän ledningen för
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Ännu inte klart i
Sanduddenhusen
SANDUDDEN | Under året har MN skrivit
om de sju fastigheter i Sandudden som
inte färdigställts trots att inflyttning har
skett.
Då hustillverkaren Finndomo ansökte
om företagsrekonstruktion stannade allt
arbete upp. Detta var tidigt i våras. Fastigheterna är fortfarande inte färdigställda
och har en hel del fel och brister trots att
Finndomo lovat att åtgärda dessa.
I ett pressmeddelande från 29 november meddelar Finndomo att själva rekonstruktionen nu går in i sitt slutskede och
att förhandlingar gällande verkställandet
av rekonstruktionsprogrammet pågår intensivt.
Tingsrätten i Eksjö har förlängt tiden
för rekonstruktionsförfarandet till 23 februari 2012, vilket ska ge bolaget möjlighet att bland annat slutföra förhandlingar
gällande utförsäljning av företagets egendomar och även de förhandlingar som
bolaget för om tilläggsfinansiering för att
säkerställa bolagets likviditet.
– Det är ännu för tidigt att säga när Finndomo AB kan avsluta rekonstruktionen
men vår ambition är att göra det så fort
som möjligt, säger, Henrik Österberg,
VD för Finndomo och fortsätter:
– Färdigställandet av fastigheterna i
Sandudden finns med i vårt åtgärdsprogram och arbetet pågår som bäst. Tyvärr
har detta arbete dragit ut på tiden i och
med att bolagets resurser under företagsrekonstruktionen är synnerligen begränsade, säger, Henrik Österberg, VD för
Finndomo.
EWA LINNROS
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Nu är det jul igen på Bromma Blocks! Varje dag fram till julafton
öppnar vi en ny lucka i Bromma Blocks julkalender. Bakom luckorna gömmer sig
dagsfärska och exklusiva erbjudanden från någon av våra butiker.
På brommablocks.se hittar du hela julkalendern och alla erbjudanden.
Välkommen till Bromma Blocks för mer julklappsinspiration!

T
E
P
P
JULÖ

17–18 december 10–20, 19 – 23 december 10–21.

Erbjudandet gäller endast angivet datum. Reservation för slutförsäljning. Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

Öppettider: Vardagar 10–20, lördag 10–18, söndag 10–18. Coop Forum 8–22 varje dag.
Julöppet: 17–18 december 10–20, 19 – 23 december 10–21. brommablocks.se

Bromma Blocks ägs och utvecklas av

Unikt erbjudande varje dag!
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Försäljningen av
kommunens bostäder
KOMMUNEN | En av de hetaste frågorna
under det gångna året var försäljningen av
kommunens hyreslägenheter till Ekerö bostäder. Frågan diskuterades länge och väl i
kommunfullmäktige och kommunens tre
pensionärsorganisationer var upprörda då
de såg en fara i att kommunen inte längre
själv skulle administrera kön för pensionärer. Även oppositionen uttryckte stor oro
för hur lägenhetsförmedlingen till utsatta
grupper skulle fungera i framtiden.
Beslutet om försäljningen fördröjdes ytterligare genom att det överklagats till förvaltningsrätten för felaktig hantering. En
återremittering till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning försenade beslutet
ännu en tid.
I mars blev det dock klart och försäljningen av kommunens 50 hyresrätter genomför-

des. De 65 bostadsrätterna, som hyrts ut i
andra hand, säljs enligt beslutet ut allt eftersom de blir lediga.
Gunnar Hjert, PRO Färingsö, tycker att
försäljningen har missgynnat kommunens
pensionärer.
– Det har blivit en avsevärd försämring i
pensionärernas möjligheter att få hyra en lägenhet, säger han.
Han syftar på att pensionärernas kö nu
har slagits samman med Ekerö bostäders
egen. Allt som allt ﬁnns nu ungefär 1 500
personer i den och där köar pensionärer på
samma villkor som alla andra. Den som redan bor hos Ekerö bostäder hamnar i prioritetsgrupp ett, medan alla övriga hamnar
i grupp två. För att få förtur måste man biståndsbedömas hos socialtjänsten.
– De lägenheter som kommunen hade att
erbjuda var direkt anpassade för pensionärer. Nu ska de dessutom konkurrera med alla
andra som köar hos Ekerö bostäder.
Ingemar Garneland på Ekerö bostäder
tycker dock att sammanslagningen av köerna har gått problemfritt.
– Många av de personer som stod i kommunens egen kö hade lång kötid och den
har de fått behålla när de ﬂyttas över till oss.
Många bor också redan hos oss, vilket gör att
de hamnar i prioritetsgrupp ett, säger han.
Han berättar att den första lägenheten till
en person ur pensionärskön nyss har blivit
förmedlad. Han menar också att möjligheterna är större att få lägenhet nu, eftersom de
köande har möjlighet till lägenheter ur hela

Ekerö bostäders bestånd.
Just nu ﬁnns det emellertid inte en enda
lägenhet ledig.
– Det brukar vara så här i perioder och det
kan säkert ha med det allmänna ekonomiska
läget att göra. Det är nog många som inte vågar byta bostad just nu, säger Ingemar Garneland.
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Ännu inga nya
bygglov i Lundhagen
LUNDHAGEN | När två tomter lyftes ur den
rådande detaljplanen för Lundhagenområdet för att behandlas separat, protesterade
boende i omgivningen. De bekymrade sig
över att det enligt förslaget skulle styckas
av ytterligare tomter från de aktuella fastigheterna och tyckte att kommunen gynnade enskilda fastighetsägare. Likaså tyckte de att genom att undanta tomterna från

strandskyddet, som diskussionen gick då,
gjorde kommunen ett principbeslut i fel
riktning.
Mälaröarnas nyheter skrev om ärendet i
slutet av februari och redogjorde för en del
av det komplicerade ärendet som går tillbaka långt i tiden, med gamla löften och
ritningar från kommunen. Sedan dess har
kommunen haft en mängd möten för att få
till förslag som alla kan acceptera och som
tar hänsyn till den juridiskt komplicerade
frågan.
– Vi har diskuterat ärendet många gånger
med både politiker och tjänstemän, men
ännu har inget beslut fattats, säger Johan
Hagland, miljö- och stadsbyggnadschef.
– Vi har lagt fram ett slutgiltigt förslag
som de aktuella markägarna inte är nöjda
med, men det är det enda förslag som vi kan
tänka oss att gå med på, fortsätter han.
Han poängterar att kommunens intention är att alla ska behandlas enligt samma
principer och att dessa ligger till grund för
den föreslagna lösningen som även följer
strandskyddsreglerna.
– Om inte fastighetsägarna godtar våra
förslag inom ett halvår så lägger vi nog
ner planen. Det ligger inte i vårt intresse
att planlägga den här marken, säger Johan
Hagland.
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Nya avgifter för vatten och avlopp
från 1 januari 2012
Taxa för vatten och avlopp ändras från första januari 2012.
9HUNVDPKHWHQI|UYDWWHQRFKDYORSSlUDYJLIWV¿QDQVLHUDG)|UDWWYDWWHQ
och avloppskollektivets kostnader ska täckas höjs nu brukningsavgiften
med 12 procent. Efter avgiftshöjningen ligger brukningsavgiften för
vatten och avlopp på en fortsatt låg nivå jämfört med andra kommuner i
regionen och i landet.
)XOOVWlQGLJWD[D¿QQVDWWODGGDQHUSnNRPPXQHQVKHPVLGD
www.ekero.se/va
Taxan kan också beställas från kundtjänst för VA och renhållning. Till
kundtjänst är du alltid välkommen att höra av dig om du har frågor som
rör VA eller renhållning.
Tel:
Teltid:
E-post:

08-560 394 00
Vardagar kl. 09.00 - 12.00
kundtjanst@ekero.se

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

JULLÖRDAG 17/12, kl 10-14
,ŝƩĂƵŶŝŬĂũƵůŬůĂƉƉĂƌ͕ĞůůĞƌŐĞďŽƌƚĞƩƉƌĞƐĞŶƚŬŽƌƚ͊
ƵƟŬĞŶƐƚćŶŐĚũƵůĂŌŽŶ͕ŶǇĊƌƐĂŌŽŶŽĐŚϳͬϭ
/ŶůćŵŶŝŶŐĞŶƐƚćŶŐĚϭϴͬϭϮͲϭϯͬϭ
VÄLKOMNA åter lördag den 14 januari, kl 10-14
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julklapp till din älskling
för endast 300:! !
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Bromma Djurklinik
Din partner för djurens bästa!
Ulvsundavägen 152, Bromma
  %$$$" 
Öppet: vardagar 8-18. helger stängt.

Information från Ekerö kommun!
Nyheter om Ekerövägen
Ekerö kommun arbetar i
nuläget med kompletterande
förstudier inför breddning av
Ekerövägen och Förbifart
Stockholm. Nästa steg är en
arbetsplan som kan påbörjas
våren 2012.

)|UELIDUW6WRFNKROP
Illustratör: Tomas Öhrling bilden är beskuren

7UDÀNYHUNHWKDUQ\OLJHQ
startat de kompletterande
markundersökningarna, vid
Edeby på Lovön, som behövs
för att undersöka markförhållandena i de områden
där Förbifart Stockholm
planeras byggas.

6DPnNQLQJLEXVVÀORFKWULPQLQJDYOMXVVLJQDOHU
Ekerö kommun arbetar vidare med
att förbättra framkomligheten på
Ekerövägen.
Det innebär att inom kort få till
ett förnyat försök med samåkning i
kollektivkörfältet, synkroniserade
WUDÀNVLJQDOV\VWHPPHOODQ.DQWRQ
och Nockeby, gång- och cyketunnlar
samt en översyn av angörnings-

vägarna till Ekerövägen.
Kommunens ambition är att
WLOOVDPPDQVPHG7UDÀNYHUNHWNXQQD
påbörja detta under 2012.
Planering pågår och kommunen
arbetar för att tidigarelägga en
utbyggnad av Ekerövägen med ett
fjärde körfält.

Svensk ekonomi
tappar fart

Ekerös äldreomsorg får
återigen höga betyg

En alltmer samstämd pessimism har
brett ut sig om världsekonomin.
Prognoser över utvecklingen i Europa
och för den amerikanska ekonomin har
UHYLGHUDWVQHGEHW\GOLJWDYÁHUWDOHW
internationella bedömare.

Ekerös äldreomsorg får genomgående
mycket höga betyg i Socialstyrelsens
Äldreguide som publiceras för femte
gången.

Oron i världsekonomin väntas bestå
också under nästa år. Svensk ekonomi
tappar fart och det påverkar
kommunerna under kommande tre
åren.
Ekerö kommuns ekonomi är i nuläget
stark tack vare en god ekonomisk
styrning.

'HQIDUKnJDVRPÀQQVlUNRPPXQHQV
höga låneskuld som idag uppgår till 469
miljoner kronor, vilket är högt jämfört
med andra kommuner i länet. Högre
räntor riskerar dessutom att ytterligare
bli en ekonomisk belastning.

Äldreguiden är ett verktyg för att
jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst, dagverksamhet
och kommuner och stadsdelar med
varandra. Uppgifterna visar hur det var
hösten 2010.

För att långsiktigt stärka Ekerö
kommuns ekonomi måste den höga
låneskulden minska.

Informationen till Äldreguiden har
KlPWDWVIUnQRIÀFLHOOVWDWLVWLNRFKIUnQ
landets kommuner.

Folkomröstning 25 mars 2012 om försäljningen av Ekerö Bostäder
Kommunfullmäktige har mot bakgrund
av ett så kallat folkinitiativ enhälligt
fattat beslut om en folkomröstning om
försäljningen av aktierna i Ekerö
Bostäder. Folkomröstningen ska äga rum
den 25 mars 2012.

I nuläget pågår förberedelser inför
folkomröstningen rörande bland annat
samråd med Valmyndigheten.
Mer information om folkomröstningen
kommer i början på nästa år.

Ekerö kommun önskar en God Jul & Gott Nytt År!
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Bygglov vid kanalen
utreds vidare
TAPPSUND | I Kraftiga protester mötte
den bygglovsansökan som blev känd för
de boende i området kring Tappströmskanalen i september, gällande uppförandet
av en grill- och restaurangbyggnad invid
vattnet. Många blev mycket upprörda och
en hel del protestskrivelser sändes in till
kommunen.
– Våra medlemmar är arga över det här.
Framförallt gäller oron att det ska bli ökad
traﬁk och mer busliv än vad det redan är.
Förutom att det även kommer att skymma
utsikten mot kanalen för vissa, är många
bekymrade över att det ska sänka värdet
på deras lägenheter, sade Anita Hansson,
ordförande i Strandens bostadsrättsförening när MN skrev om ärendet i mitten av
oktober.
Ärendet behandlades i byggnadsnämn-

den den 2 november, men inget beslut fattades.
– Nämnden gav stadsarkitektkontoret
i uppdrag att utreda om det går att ändra i
detaljplanen eftersom det nu står att marken är klassad som parkmark. Min tolkning
är att nämnden inte vågade fatta beslutet i
nuvarande läge eftersom det blev så mycket
protester, säger Ulla Wildsjö, stadsarkitektkontoret.
Nu väntar alltså en utredning vilket blir en
mycket längre process, enligt Ulla Wildsjö.
Ärendet hamnar då i turordning med andra
ärenden, vilka betas av allteftersom.
tt tillbud på

Ny
jan
en hel dag Slagstafär
Färjestopp

4

&

nyheter | BtA6Gy

G'&B6GH'%&

6GC6HCN=:I:

enheter som
av Traﬁkverkets
färjetraﬁken. D | Ännu ett
ansvarar för
JUNGFRUSUN tillbud
Edman kontak
olycks
När Håkan
det
dramatiskt
erket visade
Slagstafärjan
tade Traﬁkv
ligga
ägde rum på
själv måste
ri när en tre
sig att han
den 25 februa
ge
derna för såaluminiumste
ute med kostna reparationer
meter lång
nkomma
som
från
väl hyrbil
föll rakt ner
t är utrett.
och krossade s
fram tills ärende ggningsdobryggan
la handlä
Håkan Edman
av
Den norma
bakrutan på
här typen
behöver
tiden för den
bil. Trafikverketpå sig att
dagar.
90
ärenden är
dock 90 dagar
uppmanade
felet var och
– Deras jurist grejerna”,
utreda vems
på
får han själv
mig att ”ta kvitto jag som ska
under tiden
ändå
alla pengar.
men det är
säligga ute med
alla pengar,
ligga ute med
t.
65 och
t small det bara ger Håkan Edman irritera
var mellan
– Helt plötslig
krosan
Isen som
slutbakrut
tjock ﬁck
man
till i bilen och
inte
ar
90 centimeter
deriet menar
glad att jag
as i småbit
sades. Jag är
mig På Färjere är den praxis som
ligen spräng kunna lyftas
barn med
att 90 dagar
hade mina
ldirektöför att sedan
. Dessutom
its av genera
pa och lägsom jag brukartre personer fastslag
upp med grävskofärjeläget på
av
en
hade det stått och betalat ren.
dessutom
gas vid sidan
vid
bilen
– Vi har
arbete som
precis intill
mängd att
Munsö. Ett
en. Jag vågar
t stor ärende
pa för
s pressläggdem
i biljettautomat som hade mycke
med grävsko
denna tidning pågick.
nu och av
rg
grävas bort
på vad
nde
hantera just
s och sedan
Foto: Ove Westerbe
inte tänka
är allvarning fortfara
först fått spränga
n förklahade stått kvar, är det många som
gsplatser har
säger
hänt om de Edman.
Per-Olof Eriksso gar med
adeärenden,
ärjans två angörin
till
liga traﬁksk
till.
Isen vid Adelsöf
under natten
berättar Håkan
Traﬁkveratt de två luftslanpå botten
kunna lägga
denna gång
mor- rar
Eriksson på
ligger
att färjan ska
men redan
itter Lisa
.
små hål i som
avdelning.
vattnet
den 11 mars,
full av glasspl
stora problem
kets juridiska er hur varje
r uppstod nya
förhindra att
är det här
Bilen blev
den
att
vet
springdärefte
gen
för
jag
det
haft
al kom
– Så vitt
et gonen
Hon beskriv beredas på
då is som
ADELSÖ | Torsda vajern till
till is inte har
och person
hänt.
gaste avbrott
ena
allvarliga problem
först ska
se vad som
rna i fryser la läget och behöver
det allvarli
10 mars gick
ande för att
sedan 1987
inte ärende nivå för att sedan
loss från iskante
av och turerna
sig att stegen
Munsö optima på. Dessutom diskupå Adeölsöleden den hårda skavts
na
regional
Adelsöfärjan
Det visade
på
drev in mot
till jurister
art över
att ﬂyttas
lägga ner
ligt förankrad.
och det beror
och rännan
sändas vidare
gick i snigelf det felet
t i Travarit ordent
att eventuellt
de färjan från
tufft isläge
väl
en reservfärja som arbetar central
r, och hindraTill slut ﬁck den teras are en luftslang för att
vintern med
sundet. När
– Vi körde
oss
omständighete
till.
täppte isflak
till ytterlig
så ingen av
et.
friare från
olyckliga
led- lägga
var avhjälpt
för tillfället,
backa tillbaka
rännan ännu
inte ﬁkverk
of Eriksson,
tsen på
att det här ärenfulla färjan
att stegen
andra åtﬁck göra
säger Per-Ol
– Jag kan se
till angöringspla färjan blev
alla bilarna
hade koll på
leden.
framöver. Även
till oss, men
Men jag
ra att
och
Adelsö och
ligt surrad.
kvar på is
chef på Adelsö
det har anlänt
ska förhind
ordent
Munsösidan
stanna
a
t ännu,
som
var
och
medan
försvar
gärder
inte
hel dag
backa av
det är påbörja
upprepas disstående en
ar
kan naturligtvis skulle ju ha inte om hon.
av två vajrar
händelserna
des i småbit
ön över dagen.
först ska isen
Att den ena
hände, den
fortsätter
det
kom inte till
men
isen spräng
,
det är stoatt
att
Tuhrnen
på
kuteras
Skolba
bort.
, säger Ted
i området
gick av beror
kunde inte
och grävdes
INDER
varit fastsatt
när de dras
redan ligger
den
och många
LO BÄCKL
för Ekeröle
den som
ra påfrestningar iskanterna. skolan
lin, ansvarig
a till sina arbeten
hanteras.
intensiva dasom är den
de tjocka
förra komm
atals boende
Det har varit
dag mot
på Färjerederiet,
sak hände även inom dagen. Hundr
INDER
arbete både
rteras
LO BÄCKL
n Samma
gar med hårt
tes då
till slut transpo
färjepersonale
s
året och avhjälpr när vajern ﬁck
och natt för
i Sjöräddningen
enörer som
timma
över sundet
och de entrepratt lösa situa- ett par Detta skedde även
ut.
för
fått rycka in
haft byttes
Adelsöfärjan
tionen när
a
att kunna komm
svävare för
till skolor och
fram och åter
jobb.
ilen och
– Både mjölkbpå ön unkvar
sopbilen blev
det var många
der dagen och
de.
hårt drabba
t
öbor som blev
procen
säkert 95
Ändå är det
ter som vi praär
av de traﬁkan
fortfarande
tat med som
gör
säger att vi
of
positiva och
säger Per-Ol
ett bra jobb,
Eriksson.

Adelsöfärjan ska
klara vinterns isläge
ADELSÖ | Förra vintern innebar en hård
påfrestning för de adelsöbor som behövde
lämna ön för arbete, studier eller andra

aktiviteter. Även färjepersonalen utsattes
för prövningar och slet hårt för att hålla
färjan i drift. Hård kyla och mycket is
gjorde att färjan ibland fick köras fram och
tillbaka under hela nätterna för att den isfria rännan inte skulle frysa igen.
Men den största prövningen kom i början av mars. Först gick en av färjans två
vajrar av och turerna gick i snigelfart över
sundet. När väl vajern var bytt började
stora isblock som skavts loss från iskanten, att samlas vid de två angöringsplatserna så att färjan inte kunde lägga till.
Följden blev att all färjetrafik stod still
under en och en halv dag. Öns barn och
ungdomar kom inte iväg till skolan, men
till slut kunde resenärerna lämna sina bilar vid färjeläget och åka över vattnet med
svävare.
Inför den kommande vintern har dock en
del åtgärder vidtagits för att undvika att
historien upprepar sig i händelse av en
bister vinter.
– Dels har vi flyttat de luftslangar som
ligger på botten och blåser ut bubblor
för att hålla isfritt. De ligger nu närmare
färjan för att effektivare hålla borta isen.
Dessutom har vi fått hit en isbrytare efter många om och men, som kommer att
ligga stationerad här hela vintern, berättar
Per-Olof Eriksson, ledchef på Adelsöfärjan.
Ett av de tidigare problemen har varit
att det inte har gått att köra fram en isbry-

tare eftersom det inte är tillåtet att bryta
en ränna i vattnet mellan Adelsö och
Munsö för att komma fram till färjeleden.
Men med en egen stationerad isbrytare är
det problemet ur värden.
Nu är färjepersonalen förtröstansfull in-

för det annalkande vintervädret.
– Det var en jobbig vinter förra året
och vi slet väldigt hårt för att hålla igång
färjan, men vi har fått mycket positiv respons från resenärerna som verkar ha förstått att vi gjorde vad vi kunde, säger PerOlof Eriksson.

LO BÄCKLINDER

Förtydligande om
skattehöjning
Den föreslagna skattehöjning som Miljöpartiet hade med i sitt alternativa budgetförslag
till senaste kommunfullmäktige var kopplade till badhusbygget. Höjningen skulle
gälla från det år bygget startar och var avsedd
att täcka badets driftskostnader. Detta framgick inte av den text som publicerades i förra
numret.

För dig som vill ha service
och brett produktutbud !

Butik 2 000 m2
Brädgård 5 000 m2
Mark 21 000 m2
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400:-

Välkommen till Ekerö Vårdcentral
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst
och har vårdavtal med Stockholms läns landsting
Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök 17-20
Tidsbokning via telefon 560 375 00
Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 123 407 50,
Klädesvägen 12, plan 2, Bromma (brevid systembolaget)

Vaccinationskampanjen förlängd
till sista februari 2012
Tid bokas på telefon 560 375 00
Du som är född 1946 eller tidigare samt du som har någon av följande kroniska
sjukdomar:
UÊÀÃÊÕ}ÃÕ`]ÊÊ>ÃÌ>
UÊÀ>vÌ}ÊÛiÀÛÌÊ(BMI > 40)
UÊiÕÀ}ÃÊÃÕ`]ÊÌÊiÝÊUÊÀÃÊ BÀÌÃÕ` (dock inte enbart förhöjt blodtryck)

UÊ>`ÊÀÃÊvÀÊviÌiÀ
UÊÀÃÊiÛiÀÊV ÊÕÀÃÛÌ
UÊ`>LiÌiÃÊ
UÊÕÌvÕÌÃ >`>««

samt du som är gravid kan vaccinera dig kostnadsfritt mot inﬂuensa

Ekerö Vårdcentral
önskar God Jul
och Gott Nytt År
Ekerö vårdcentral Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00. www.ekerovardcentral.se
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Linda – varm, busig och allvarlig
Linda Ulvaeus är en mångfacetterad kvinna. Hon är skådespelerska, barnboksförfattare, har
tävlat i pistolskytte och är mycket duktig på att köra traktor. Av
allt detta är det ändå att vara
mamma som är det häftigaste av
allt för Linda.
I slutet av november släpptes Linda
Ulvaeus tredje barnbok om Leja
Li. I bokförlaget Opals pressmeddelande om boken beskrivs Leja Li
som ”en lite lagom busig tjej med
ett stort hjärta”. Ungefär så skulle
man kunna beskriva Linda Ulvaeus
också. Hennes ögon glittrar av både
bus, allvar och värme.
Skrivandet började för Linda då
hon väntade sin andra dotter Ester.
– Då är det inte så lätt att jobba
på teatern eller inom TV och ﬁlm.
Man blir ju tjockare och det är ingen
som vill ha en. Jag hade också jobbat så mycket medan min yngsta
dotter Tilda var liten. Därför tog jag
lite paus. Men så blev jag sugen att
göra någonting så jag satte mig ner
en kväll och gav mig skjutsingen på
att jag skulle skriva, berättar Linda.
Hennes barnböcker är skrivna på
rim. Det var något som Linda fastnade för då hon gick på scenskolan.
– Vi skrev varandras textstycken
och jobbade med mycket vers och
rim och olika versmått. Jag kom in
i det så till den milda grad att jag
till och med drömde i versmått på
nätterna. Sedan dess har det hängt
med.
Men barnböcker på vers var inte
helt givet att lansera, även om det
från början inte var meningen att
Linda skulle publicera sina böcker.
– Jag tänkte att jag skriver för att
det är kul. Därför trodde jag också att
jag inte skulle bry mig om jag skulle
få nobben av ett förlag. Men sedan,
när jag gick dit med mina små bebisar, alltså mina böcker, kunde jag
inte förstå hur de inte ville ha rim.
Jag var lite knäckt.
Det gick bra ändå. 2010, sex da-

Linda Ulvaeus är skådespelerska, författare och inte minst mamma. Barnen är det
”grymmaste” av allt säger Linda. När hon väntade sitt andra barn började hon skriva på
sina rim om den busiga flickan Leja Li. Just innan Linda skulle föda sitt tredje barn fick
hon klart med ett kontrakt med ett bokförlag. I november kom hennes tredje bok ut.

gar innan Lindas tredje dotter Signe
skulle födas, sökte hon åter bokförlag.
– Då hade jag två böcker färdigskrivna. Jag tror att det var två dagar innan Signe kom som jag hade
ett kontrakt med bokförlaget. Men
då hade jag också gått på några nitar
innan, som till exempel ”vi ger inte
ut rim för att det är svårt att läsa”.
Men skrivandet är som sagt bara en

del i Lindas liv. Det var skådespelaryrket som var hennes första val,
även om hon idag med facit i hand
inte skulle välja det yrket.
– Skådespelarlivet är något som
jag valde innan jag ﬁck barn. Jag har
i och för sig ett behov av att uttrycka
mig men det är helt fel när man har
barn. Efter att ha hämtat dem från
dagis får jag vara med dem max en
timme. Då ska jag ha maten klar.
Sedan ska jag åka in till teatern just
när de sätter sig och myser i soffan.
Då ska jag sminka mig och ge järnet
på scen. Efter det är jag jättespeedad
och när jag kommer hem sover alla.
Linda säger att om hon skulle
omskola sig tror hon att det skulle
bli till grävmaskinist eller psykolog.
– Kanske femtio procent på vardera yrke. Då kan man som grävmaskinist gräva bort all ångest man får
höra om som psykolog.
Lindas man Jens Ekengren är som
hon själv uttrycker det, helt normal.
– Han är mitt skyddsnät så står jag
lite för galenskapen.
De har hängt ihop länge. När de
träffades gick Linda på Kulturama
på dagarna och var påkläderska och
sminkös till Joe Labero på kvällarna.
Hon sydde även vissa av hans kostymer.
Teaterdrömmarna startade i samma veva som hon ﬂyttade till Mälaröarna. Hon gick i Tappströmsskolan
och hade teater som tillval på högstadiet i åttonde och nionde klass.
– Vi ﬁck i uppgift att göra en ﬁlm.
Vi skulle ha en scen där jag skulle
gråta och på bussen hem testade

jag att tänka på sorgliga saker. Jag
satt längst bak i 309:an och började
stortjura. Jag grät hela vägen hem så
folk som kom på bussen trodde inte
jag var klok eller väldigt ledsen. Då
tänkte jag att ”det här kanske jag är
bra på. Jag tror nog att jag ska hålla
på med det”. Så där enkelt som det
var när man var yngre.
Linda berättar att hon var en riktigt besvärlig ”tonårsbrutta”. Hon
ﬂyttade från Lidingö till Helgö då
hon skulle börja åttonde klass. Flytten var inte helt enkel i början.
– Jag började härute med tandställning och med nypermanentat
hår som var alldeles för krulligt. Det
var lite tufft men jag tyckte väldigt
mycket om ”Tappen” ändå. Jag hade
min ponny med hit och det hjälpte
också. Jag ville nog dessutom börja
ett nytt liv, så det passade ganska
bra.
Linda beskriver sig själv som en
riktig lantis. Hon har bott på Helgö
hela tiden förutom fyra år i Malmö
och tre år på Söder.
– Jag har svårt för att bo i stan.
Man får hela tiden dofter av någon
eller av vad de åt till middag igår och
man får trängas. Alla är så snygga
hela tiden, äter och gör rätt och har
aldrig några svackor. Så är det ju
inte, men man får bilden av att alla
är så lyckade.
Härute är det okej om jag kommer
i leriga gummistövlar. Det tycker jag
om.
Vilket är det roligaste i livet för
dig?
– Det är absolut mina barn. Det är
helt grymt verkligen. När de växer,
fast de växer alldeles för fort och när
de börjar prata. Den ena har precis
börjat prata, de andra pratar så att
man får hål i huvudet. Så är de så
olika. Jag är så där löjligt stolt och
kär, säger Linda och ler med sina
varma, busiga och samtidigt allvarliga ögon.

EWA LINNROS

Namn Linda Ulvaeus
Aktuell med Nysläppt barnbok ”Leja Li och tandfén”. Till böckerna ingår en cd med illustrationer av
Johanna Lundqvist och med berättelsen inläst av Suzanne Reuter.
Bor Helgö
Bäst med Mälaröarna Geggamojjan
Favoritplats på Mälaröarna Gravkullarna på Helgö. Jag tar ofta upp mina tjejer dit med bullar och oboy.
Oanad talang Gevär- och pistolskytte, har tävlat i det för länge sedan. Köra traktor.

Foto övre bilden: Caroline Roosmark: Jens Ekengren

Nu är det dags för skolval 2012
Från den 30 januari-19 februari ska du göra skolval till förskoleklass och år 6 på webben.
Under perioden januari-februari är ni välkomna till de informationsträffar som
respektive skola håller om sin verksamhet.
7LGRFKSODWVI|ULQIRUPDWLRQVWUlIIDUQD¿QQVSnwww.ekero.se
Information om skolvalet har skickats till berörda vårdnadshavare under vecka 48.
ng på
Om du inte har fått informationen, kontakta nämndkontoret barn och utbildning
tel. 08-560 391 00

Nu har det gått ett år...
sedan vi fick förtroendet av er väljare att genomföra vår
politik tillsammans med Alliansvännerna FP, KD och C. Hittills
har vi gjort och planerar följande:
Ekerö badhus - byggstart hösten 2012.
Flytt av bussdepån till Färingsö - med start 2013.
Detaljplanearbete för Ekerö och Stenhamra centrum pågår.
Framskridna planer för ett nytt äldreboende och seniorlägenheter i Stenhamra.
Avtal klart med Trafikverket, Riksantikvarieämbetet och
Statens Fastighetsverk om breddning av Ekerövägen och
byggandet av Förbifart Stockholm.
Samåkning i kollektivkörfältet och andra förbättringar på
Ekerövägen såsom bättre trafiksignaler samt gång- och
cykeltunnlar under Ekerövägen.
Införandet av E-paneler och Rådslag för att modernisera
dialogen med er medborgare.
Att vi äntligen har fått bort fartyget Seaside.

Folkomröstning om försäljning av
aktierna i Ekerö Bostäder 25 mars 2012.
Ett enigt Kommunfullmäktige har fattat beslut om folkomröstning om försäljning av aktierna i Ekerö bostäder, vilket
Alliansen är positiv till. Syftet med en försäljningen av aktierna
är att vinsten i första hand ska användas för att amortera på
kommunens låneskuld.
Istället för att betala cirka 30 miljoner kronor i räntekostnader
till banken; vill vi satsa mer på välfärden inom skola, förskola
och äldreomsorg.

Vi önskar alla ekeröbor en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
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En tuff träningsform
med många mjuka värden
I Birkaskolan har den
tuffa träningsformen
”ruffie” blivit en del i värdegrundsarbetet. Bättre
samarbete samt lugnare
och mognare ungdomar
har blivit effekten av
övningarna som ger
mycket fysisk närkontakt.
Tappströmsskolans gymnastiksal fylls på några sekunder
av ett trettiotal elever som
snabbt parar ihop sig två och
två för att matcha varandra
i storlek och styrka. Några
enkla instruktioner senare
är ungdomarna igång med
träningen. Ingen tvekar och
strax är paren inbegripna i en
hård kamp om att pressa varandra bakåt. Övningarna är
arbetsamma och det pustas
och frustas i alla hörn.
Men det som till det yttre
ser ut som en ovanligt tuff
gymnastiklektion är även en
träning i att lära sig mer om
tillit och samspel.
– Vi var övertygade om att
rufﬁe var ett utmärkt verktyg
som vi kunde använda oss av
som en del i idrottsundervisningen, men också i värdegrundsarbetet på skolan,
berättar Vera Björnum, som
är lärare på Birkaskolan.

Vera Björnum och Usama Aziz instruerar femteklassarna på Birkaskolan i de tuffa ruffieövningarna.

Foto: Lo Bäcklinder

Gnistskydd 920:-

JULKLAPPSTIPS!
Praktiska och trevliga tillbehör för bastu och
brasa är uppskattade julklappar. Med en
skorstensfri spis för bioetanol kan du enkelt
få en trivsam eldstad till julen. Hos oss ﬁnns
det stora sortimentet med många alternativ.
Välkommen till vår butik eller titta
in på www.bastuspecialisten.se

Själv är hon utbildad rufﬁeinstruktör och har haft
en pilotgrupp, bestående av
eleverna i årskurs fem, under sex tillfällen tillsammans
med en av grundarna, Usama
Aziz, bland annat tvåfaldig
OS-deltagare i brottning.
Vera Björnum berättar hur
hon har tio års erfarenhet av
undervisning i ämnet ”livskunskap” och att hon tidigare har saknat de konkreta,
handfasta tränandet av tillit,
respekt, samarbete och kommunikation i det arbetet.
– Under min utbildning till
rufﬁeintstruktör märkte jag
att dessa egenskaper automatiskt tränades och sattes på

Ryggband
155:-

Nackstöd fr 250:(många modeller)

Bastustäva
koppar
375:-

prov när man arbetade med
en partner. För att klara sig
igenom övningarna krävs det
att man samarbetar, kommunicerar, uppmuntrar, stöttar
och vågar lita på sin partner.
Övningarna avlöser varandra
och så snart Vera Björnum eller Usama Aziz räcker upp ett
ﬁnger i luften tystnar eleverna
en efter en och sträcker även
de upp sina ﬁngrar i luften
som en signal om att de uppfattat att det är tystnad som
gäller. Ytterligare en kort instruktion senare hoppar en i
varje par upp på den andres
rygg och börjar förﬂytta sig
runt till den andres mage.
Tilliten tycks vara total.
– Det är svårt att säga vad
som är rufﬁens förtjänst och
vad som beror på annat, men
vi tycker att gruppen blivit
lugnare och mognare. Vi ser
också att eleverna har förbättrat samarbetet, framförallt
eftersom övningarna måste
genomföras tillsammans, säger Vera Björnum.
Hon och Usama Aziz har
även sett andra effekter av
träningen.
– Nu väljer de partner utifrån styrka och storlek istället
för kön och de är oblyga och
vågar ha kroppskontakt. Att
beröring lugnar oss beror på
att kroppen utsöndrar måbra-hormonet oxytocin. Att
få lite närhet i samband med
sin träning kan inte skada, resonerar hon.

De upplever också att eleverna har tyckt att det har varit
roligt att träna rufﬁe. Även
föräldrar har hört av sig och
talat om att de tycker att träningen verkar bra.
– En bidragande orsak till
träningens popularitet är såklart att Usama kommer till
oss. Barnen gillar honom
starkt och så är det ganska
coolt att han har varit med i
OS och i ”Fångarna på fortet”,
konstaterar Vera Björnum.
Tim Åkrok och Elin Warnqvist är två av eleverna i den
klass som testat rufﬁeträning. När dagens träningspass är över är de trötta, men
nöjda med att ha fått jobba
igenom kroppen ordentligt.
– Det är verkligen jättekul, men jobbigt och man får
mycket träningsvärk, säger
Elin Warnqvist med andan i
halsen.
– Allra roligast är att få lära
sig nya övningar och att samarbeta, fyller Tim Åkrok i.
Han och Elin Warnqvist
berättar om hur de gärna
skulle se att andra elever
också får prova på träningsformen som inte bara är en
fysiks träning utan också gör
att man får öva sig i att kommunicera bra.
Nu är provomgången med
eleverna i årskurs fem över,
men redan har nästa grupp,
bestående av niondeklassare
startat.
LO BÄCKLINDER

FAKTA RUFFIE


>> Träningsformen ruffie startades av kampsportarna
Musse Hasselvall och Usama Azis för två år sedan.

>> Övningarna är influerade av sparringövningar för
brottning och kampsport som renodlats för att man
ska kunna delta utan förkunskaper.

>> Träningen består av par-, kamp- och individuella
övningar. Inga sparkar eller slag förekommer.

Gobi Lika het som öknen med samma
namn. En av våra absoluta storsäljare.
Elegant och stilren design. Den medföljande
brännaren på 0,9 liter ger en brinntid på
ca 5,5 timmar. Pris 4.495:-.
Se alla våra kampanjer på
www.bastuspecialisten.se

Eldställ
1045:Vedkorg
700:-

Bastuskopa koppar
180:-

Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10.
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Trä är ett omtyckt material med

G

många goda egenskaper. Det är
perfekt i konstruktioner eftersom
det har stor hållfasthet i förhållande till sin vikt, men trä är också

G

enkelt att arbeta med, hållbart över

Trä är en förnyelsebar resurs som
utvinns med låg energiinsats.

Strålande vintervitt hemma!
Vacker panel du enkelt monterar under julledigheten.
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Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
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Nyhet!
Sveriges effektivaste
bergvärmepump.

IVT PremiumLine EQ
www.ivt.se

Det går lika bra att investera i energisnål bergvärme under vintern
som övriga året.* Med andra ord är det fritt fram att sänka dina
värmekostnader redan nu. Kontakta oss, så tar vi fram en kostnadsfri
kalkyl som visar exakt hur mycket du sparar.
För vi chansar aldrig.
*När det är extremt kallt är det lämpligt att vänta någon dag tills vädret blir lite mildare.
Men det håller din IVT-återförsäljare koll på.

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

www.davidarmstrongdesign.com

G

tiden och skonsamt för miljön.
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Årets första slottsutställning
EKEBYHOV | Årets första
utställare på Ekebyhovs
slott är paret Elisabeth
Sivard och Christer Janson.
Hon har redan satt sin prägel på Ekerö med sin skulptur i rondellen vid Ekvägen.
Han är charkuteristen som
blev konstnär.
”Jungfrubenen” och ”sprattelbenen” är bara några av alla
de benämningar som skulpturen i rondellen vid Ekvägen
har fått. Dess riktiga namn är
egentligen ”Nattfåglar” och
konstnärinnan bakom denna
skulptur är Elisabeth Sivard,
som ställer ut i slottsgalleriet
i mitten av januari.
– Jag vet att det ﬁnns många
benämningar på ”Nattfåglar”. När Peter Carpelan invigde den kallade han den
för svärmors tunga. Men jag
tycker att det är ganska roligt
att folk hittar på egna namn,
säger Elisabeth Sivard.
Hon har ingen speciell relation till Mälaröarna. Uppdraget att göra skulpturen
i rondellen ﬁck hon genom
en tävling. Utöver att skulptera arbetar Elisabeth Sivard
med fotogravyr, måleri och
utsmyckningar. Hon har fått
sin utbildning på Ecole Des
Beaux Arts i Paris i måleri
och skulptur och på Konstfack i skulptur och graﬁk.
På frågan om vad som in-

”Stjärngitter” av Christer Jansson.

spirerar henne dröjer hon på
svaret,
– Just nu är det människor
kan jag säga. Jag har jobbat
med gamla modellstudier
som jag gjort för längesedan.
Jag har arbetat med porträtt
av andra och också självporträtt. Men det är inga tydliga
ansikten, säger Elisabeth Sivard.
Hon finns bland annat repre-

senterad med en skulptur i
Hjorthagen, granitsten och
frökapsel i järn för Stockholms konstråd, fotogravyr
till Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Tyresö
kommun. Tillsammans med
sin partner Christer Jansson

g 490:-/10 gr 3500:O Klassisk ansiktsbehandling (90 min) ........... 490:O Frans & brynfärgning inkl plock........... 240:O Permanent fransböjning (45 min) ............... 340:O 1ERMO]VMROPTEVEJ½RFIL ...................... 320:O Vaxning av hela ben & bikini................... 390:O Fotvård inkl fotmassage ................................. 320:-

har hon gjort en skulptur som
står i Salem. Den består av en
vattenskuren ”labradorsten”
med en röd järnslinga och
heter ” Olympus mons”.
Christer Jansson är från bör-

jan charkuterist och arbetade
i tjugo år som styckmästare.
Konsten höll han på med på
fritiden.
– Det blev mer och mer av
konsten. Efter tolv, tretton år
på heltid som styckmästare,
gick jag ner till att bara jobba
helger i tolv år till. Då arbetade jag med konsten hela
veckorna, berättar Christer
Jansson.
Han har varit verksam
som konstnär sedan slutet av

70-talet och är i princip självlärd, men han har gått ett par
år på Gerlesborgs konstskola
i Stockholm. Han är också
stockholmare i grunden men
Öland blev under många år
Christer Janssons boplats.
– Där byggde jag upp ett
bronsgjuteri där jag gjorde
gjutningar åt mig själv och
åt andra. Gjuteriet var igång i
femton år.
Christer Jansson arbetar
också med måleri och teckning. Han har bland annat
medverkat i olika projekt
som ”Möjligheternas boning
år 2000”, ett experimentellt
konstprojekt ägt av Ölands
folkhögskola. Han har, tillsammans med Elisabeth Si-

Tel: 560 310 11
www.salongnarlunda.se

b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

vard, formgett och arbetat
med en geologisk trädgård
2006-2008.
I Trollhättan ﬁnns en
bronssoffa av Christer Jansson, gjord för Statens konstråd. Vad gäller måleri har
han sålt till både Stockholms
kommun och landsting.
– Som inspirationskälla kan

jag väl säga rymden. Det är
inte direkt naturen utan det
mer abstrakta, säger Christer
Jansson.
På Ekebyhovs slott med
start 14 januari visar de två
konstnärerna både skulptur,
måleri, teckningar och foto.
EWA LINNROS

MÄLARÖARNAS FÖRETAGAREFÖRENING

O AHA-behandling ..... 1

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder!

”Nattfåglar” av Elisabeth Sivard som ställer ut på Ekebyhovs slott.

En God
Jul
och

Vi önskar
God Jul & Gott Nytt år
Vi har öppet i mellandagarna. Välkomna!

Ett Gott 2012
tillönskas våra Medlemmar och alla Ekeröbor.

Tel 08 -560 313 31
VÅRA ÖPPETTIDER
Mån 8.00 - 19.00
Tis 7.30 - 17.00
Ons 7.30 - 19.00
Tors 10.00 - 19.00
Fre 8.00 - 16.00
www.naprapaternaekerö.se

Nu kan du även
boka förbeställningar
över nätet
www.ekerotaxi.se

www.malaroforetagarna.se

Vi kräver en offentlig ursäkt av Öpartiet!
Med anledning av den grundlösa polisanmälan som Öpartiet har gjort mot kommunens
tjänstemän, kräver vi att Öpartiet offentligt ber om ursäkt!
En enig Kommunstyrelse har uttalat sitt fulla förtroende och stöd för att tjänstemännens
beredning av ärendet om folkomröstningen har skett på ett fullständigt korrekt sätt.
Kommunstyrelsen tillbakavisar de grundlösa anklagelserna om felaktig hantering som Öpartiet
framför.
Allianspartierna anser att det är fullständigt oacceptabelt att ge sig på tjänstemännen och anklaga dem för att begå brottsliga handlingar. Det är populistiskt och ansvaret faller tungt på Öpartiet för detta övertramp.
Vi kräver därför en offentlig ursäkt av Öpartiet för deras exempellösa angrepp på kommunens
tjänstemän.
Peter Carpelan (M) Gunilla Lindberg (FP) Sivert Åkerljung (KD) Solveig Brunstedt (C)
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Vinterstämning hette Ekerö Kulturskolas konsertserie där skolans
musikelever och lärare visade upp sina musikaliska färdigheter, när de
bjöd på blandad musik och julstämning i Mälarökyrkan den 3 december.
De tre konserterna fyllde kyrkan med elevernas närmsta supportrar.
Ovan, th, leder gitarrlärare Anders Kagg sin gitarrensemble.

Låtskrivarverkstad Måndag 5 december skapades ny musik på
Fabriken när deltagarna i ”Varieté va me” skrev låtar tillsammans med
Stefan Sundström och Karin Renberg. Kreativiteten var explosiv och
resultatet blev fantastiskt. Nu väntar studioinspelning och fortsatta
repetitioner fram till premiären 24 mars.

Sagobussen som gått under ett flertal av höstens söndagar från
Brommaplan till Barnens bibliotek i Stenhamra har blivit en succé. Den
4 december var bussen fylld till bredden och väl framme vid biblioteket
berättade Mikael Öberg från Fabula storytelling dramatiska julsagor för
en trollbunden publik.

Berättarafton på Stafsund Vid Ekerö-Munsö hembygdsförenings
berättarafton den 25 november berättade Ekerö IK om klubbens verksamhet och 90-åriga historia. Bland annat redogjorde klubbens ordförande Anders Hult (bilden) för verksamheten i dag med 1800 aktiva
medlemmar, varav en tredjedel är tjejer.

Julmarknad på Drottningholm med styv kuling och ett par plusgrader
den 3 december gjorde att den riktiga julstämningen inte ville infinna
sig. Teaterplanen var som vanligt fylld med ”knallar”, från främst fastlandet, som erbjöd juldelikatesser och hantverk. De kylslagna besökarna
kunde dock värma sig i teatern, slottet, teaterboden och slottscaféet.

Julmarknad Vid julmarknaden på Ekebyhov den 4 december bjöd
Ekerö-Munsö hembygdsförening traditionsenligt på glögg och pepparkakor i hembygdsrummet. Ett bildspel med bilder från Ekerö under olika
tider med Rune Nordström bakom kameran visades.

55-årsjubileum firade avgångsklassen från Munsö skola -56 när de återsågs på Munsö under senhösten. På bilden ses fr. v. Göran Ahlund, Irene
Persson f. Hellstedt, Gun-Britt Franzen f. Andersson, Maj-Britt Söderlund f.
Wallin, Arne Lindberg, Britt Ohlsson f. Lindberg, Kjell Karlsson, Lena Tibblin
f. Lindström. Saknas gör endast Gunnar Larsson.
Foto: Senja Ahlund

Rävspel Lars Sjöwall och hans vänner trodde knappast sina ögon när
en spelsugen räv dök upp på planen när de spelade boule tillsammans
mitt i Ekerö sommarstad här förleden. Under drygt tio minuter lekte den
sedan med ett av kloten innan den lyfte upp det i munnen och försvann
in i skogen.
Foto: Lars Sjöwall

Vilda bär Fredagen den 25 november höll Bosse Nylén tillsammans
med Anne-Marie Björn ett föredrag med bildvisning i Wrangelska salen
i Ekebyhovs slott om våra vilda bär. Samtliga våra ätliga, oätliga och
giftiga bär presenterades både i sitt blomstadium och som mogen frukt.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Joanna Lundblad

Foto: Ingrid Rogblad

Foto: Lars Isaksson

Foto: Lars Isaksson

Pepparkakshus i de mest fantasifulla former har stenhamrabon Alva
Brattgård skapat och ställer ut fram till trettonhelgen i Barnens bibliotek i Stenhamra. Söndagen den 18 december ordnar hon dessutom ett
inspirerande pepparkakspyssel för barn på samma plats.
Foto: Joanna Lundblad

Foto: Ove Westerberg

Foto: Bo Nylén
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Köp dina fyrverkerier
hos oss.

Gott nytt år!
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önskar vi alla
våra kunder,
medlemmar
och vänner!
www.salongstorabla.se

MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

s

NYKROG


Tel: 560 357 27
www.anias.se

Tel: 560 330 25
www.nykrog.se

www.sv.se

Christina och Rolf med
personal

*OHAN 2OBIN -ARCUS
&REDRIK OCH ,ASSE
3TËNGT  

Krister med personal

Micke och Anders
Tel 08-560 422 38

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

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

Arne, Christina,
och Henrik

Staffan med personal

Tel. 560 304 54

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Närlunda
Schakt & Transport

Tel: 560 243 23

Ekerö Färglager

Lasse och Gia
med personal

Tom med personal

Träkvista
Bilservice AB

Sven, Marie-Louise,
Gerry och Ronny

Träkvista
Peo Leopoldsson
med Personal
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Roger med personal

Närlunda

Skå

Willy och Agneta
med personal

Kjell med personal
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EKERO

Ekerö Vårdcentral

Tel. 560 47 111
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nyheter

0707-139 000
560 402 51
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Tappström

Ekerö Centrum • Telefon: 564 109 90
Öppettider i jul: Julafton 8–15, juldagen 10–20, annandag jul 10–20

Vi syns igen
i spalterna
den 23 januari

| 50 år sedan

Julmarknader och julbasarer,
luciatablåer och finfina priser

KVALITET till Budgetpris !
KYL & FRYS
Elektro Helios
W
KS3972W, FG3472W

Praktisk och välutrustade
skåp med lättanvänd
LCD-display på dörren.

50 ÅR SEDAN | Precis som
nu kommer också 1961
julmarknader och julbasarer igång i skiftet mellan
november och december.
Ekerö rödakorskrets har julmarknad 9 december i Ekerö
hembygdsgård. I programmet ingår en ”Luciatablå”
under ledning av kantor
Anders Hedström och med
ungdomar från Ekerö som
medverkande. Lucia blir
14-åriga Margareta Lindgren
från Sundby. Bland attraktionerna kan nämnas handarbetsstånd med gedigna
stickade och sydda alster,
”hundspel” och lyckohjul för
barnen samt ”gottisstånd”.
En mängd vinster ﬁnns det
också, bland annat en tavla
av Ekerökonstnären Harald
Klinkowström, sänglinne,
broderade dukar och en ”likaledes broderad spegelram”.
En julskinka lottas även ut
liksom speceri- och konditoribrickor. Kontrollant för lotterierna är fru Karin Röttorp.
Denna välrustade julmarknad har också kaffeservering
hela kvällen.
På Adelsö blir det julbasar.
Det är Adelsö kyrkliga syförening som har sin sedvanliga
julbasar i hembygdsgården.
Till de många attraktio-
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Mikro på
köpet!
Värde 990:-

Adventsfirande i Munsö kyrka 1961

nerna hör auktion med kyrkovärden Walle Collberg
som utropare. Det blir även
lotterier, ”nummerbord” och
gissningstävlan. Om några
priser delas ut framgår inte av
tidningen. Men det framgår
tydligt att det blir kaffeservering även här och det med
hembakt under hela basaren.
Basarens behållning tillfaller kyrkans skrud och prydning samt till kyrkliga institutioner och hjälporgan.
Men det är inte bara marknader och basarer så här i juletidens antågande. I Drottningholms slottskapell blir
det traditionell adventshögtid. Barnen medverkar i ett
ljuståg och fru Mariana Ericsson från Bromma, sjunger.

En kammarorkester spelar
under ledning av kantor Gösta Ladberg och kyrkoherde
Anders Frostenson talar.
Sistnämnde herre var välbekant både på Mälaröarna
och också i hela Sverige.
Anders Frostensson kanske var en av Sveriges allra
främsta och mest älskade
psalmdiktare.
Han har även skrivit dikter,
böcker och visor för barn,
producerat ﬁlm om svenska
diktare som Nils Ferlin och
Jan Fridegård.
Anders Frostensson var
kyrkoherde i Lovö församling
mellan 1949-1971. Han gick
bort 2006, 99 år gammal.
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ISTÄLLET FÖR JULKORT
… lämnar vi som vanligt ett bidrag och en
tanke till Irmgard Kaiser och hennes beundransvärda arbete för barnen på Sri Lanka.
Vill du också göra en insats? Hjälp barnen
med ett bidrag på pg 19 15 413-7.
JOHAN SIÖNÄS

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

PLUS:

(7 325:-)

EWA LINNROS

Irmgard Kaiser har hjälpt föräldralösa barn på Sri Lanka under 35 år. Nu är hon
nominerad av Aftonbladet till “Svenska Hjältar”! Missa inte TV-galan 16 december!

RealLife-diskmaskin som har
plats för modernt köksporslin.
p

Erbjudandena gäller
er 10/12 – 23/12
2
2011, med reservation för slutförsäljning.
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kolumnen | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&'9:8:B7:G'%&&
Vad är egentligen kunskap? frågar jag vid en
ﬁka när vår nämnd, barn- och utbildningsnämnden, är ute och besöker skolor. Dagens
skola inriktas ju på kunskap.

Nu renar vi dagvattnet
från Nockebybron

Mälaren ger dricksvatten till nära två miljoner stockholmare.
Vi arbetar därför med att skydda Mälaren från traﬁkens föroreningar. I år påbörjar vi arbetet med att rena dagvattnet
från Nockebybron.
En ny reningsdamm byggs vid Nockebybrons fäste på Kärsön. Rännor längs
broarna och tätade diken på östra halvan av Kärsön fångar upp dagvattnet.
Dagvattnet ska därefter föras till den planerade reningsdammen vid Nockebybrons fäste. Här ska vattnet renas genom sedimentering innan det släpps ut
i Mälaren. Sedimentering innebär att partiklar som binder tungmetaller och
andra föroreningar faller till botten och bildar ett slamlager som sedan töms.
Olja och andra ﬂytande föroreningar saneras från ytan. Reningssystemet klarar även en olycka, exempelvis om en tankbil med farlig vätska skulle välta.
Utsläppet leds då ner i dammen, som töms av Räddningstjänsten.
Tidigare har förorenat dagvatten runnit ut i Mälaren orenat. Förutom tilltagande nedsmutsning har läckage från en tankbilsolycka eller liknande varit
ett särskilt allvarligt hot mot råvattentäkten. I och med vårt arbete med att
rena dagvattnet skyddas Mälaren från traﬁkens föroreningar.
Arbetet på Kärsön beräknas vara klart i mitten på 2012. Vi planerar även för
att sätta rännor längs Nockebybron. Detta arbete beräknar vi att genomföra
under 2012.
Mer information om dagvattenrening ﬁnns på vår hemsida
www.traﬁkverket.se/dagvatten

www.traﬁkverket.se
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I den aktuella boken ”Långt innan barnperspektivet” ger
adelsöbon, journalisten och medarbetaren på Mälaröarnas
nyheter LO BÄCKLINDER, tillsammans med Marit Arnbom,
röst åt tretton vuxna personer som växt upp i fosterhem eller
på institution. Många av intervjupersonerna vittnar om svåra
övergrepp och försummelser, men en och annan solskenshistoria får också plats. Boken har givits ut av Notis förlag
VJOÄUUZISHUKHUUH[Plokala bokhandeln och hos internetbokhandlare.

– Ja, inte är det att rabbla massa kungar och årtal, säger någon.
– Eller att kunna räkna upp floderna, Ätran , Nissan Lagan och
Tidan som vi måste lära oss.
– Sånt hittar man på Wikipedia.
– Nä, dom floderna är väl inte så viktiga, tycker jag, men några
platser på kartan behöver man ändå känna till. I somras pratade jag
med en gymnasist som tänkt sig att fotvandra till Island!
– Gångertabellen behöver man inte heller lära sig för den har
man på sin mobil. Där hittar man det mesta, framhöll en man som
för det mesta har en bärdator framför sig.
– Jo, den behöver man för att kunna göra sig en uppfattning
om kostnader, invänder någon annan.
– Ja, vad är egentligen kunskap, frågar jag mig som är bra på
huvudräkning och ofta använder Google – inte Wikipedia – i mitt
arbete.

A

tt kunna något är att kunna lära ut det man kan,
läser jag i Peter Gärdefors ”Lusten att förstå”. Det
kunde femåringarna i Munsö skola, som vi besökte.
De studerade levande maskars liv som de hade i sitt
akvarium. De hade sett maskens mun, visste att den rörde sig
framåt, att de måste ha vatten, åt löv men inte morötter, hur de
förökade sig och förflyttade sig när det regnade. Sin kunskap om
maskar kommer dessa barn nog aldrig att glömma. Dessutom vet
de hur man skaffar sig en kunskap.
Att lära sig genom att göra något fungerar alltid. Så lär vi oss gå,
cykla, simma, fotboll, rida, men också prata, läsa, sjunga och spela
instrument. Det gäller att barnet vill lära sig – att det är motiverat.
Inte genom att belönas utan för att det känns viktigt. Det gör det
om det känns viktigt för läraren. Om läraren levandegör genom att
visa, berätta, leka eller iscensätta. Sånt minns barnen och kan sedan
själva berätta. Men hur ska lärarna orka som måste göra så mycket
mer än undervisa? Lärare måste avlastas.
Mest ifrågasatt är pluggandet. Allt kan ju hittas på nätet. Kan
det? Språk måste man plugga och varje ämne har sitt språk. Biologi, fysik, matematik musik och samtalet om texter, filmer, bilder
och historiska händelser talar vi om på olika sätt
och med olika termer. Wittgenstein talade om olika
språkspel. Allt fastnar inte under lektionerna, en
del måste övas in. Pluggas in. Är det skadligt? Blir
hjärnorna överfulla? Nää!
Våra hjärnor är gjorda för att minnas. De minns
mönster. Det är lättare att minnas NÄKTERGAL
än AEGKLNRTÄ. Hjärnan minns hur man dribblar
en boll, spelar ett instrument, pratar ett språk och
gångertabellen om vi övat in den. Det vi lagrar i
hjärnan kan vi sedan använda. Det är snabbare och effektivare än
att starta upp datorn varje gång man behöver fakta. Dessutom kan
hjärnan kombinera – tänka ut nya saker. Det kan inte datorn.
Problemet är kanske att man inte vet hur man ska plugga. Det
vet den som idrottar och dagligen tränar. Det gäller att få det att
sitta i kroppen – då befäst det i hjärnan. Det gäller också ord, språk,
matematik, fysik, musik. Det gäller att leva sig in i kunskapen. Att
rabbla fungerar inte. Orden, termerna betyder något. Det gäller
att ta till sig innebörden, andas in den, upplev den, kicka runt
ljuden och klangerna och färgerna i kroppen när du uttalar dem.
Ordet ”men” är väldigt litet men stoppar upp eller vänder på hela
resonemanget. Det handlar om att leka med ordet som fotbollspelare som leker med bollen. Som läraren lät eleverna göra i ”Döda
poeters sällskap”.
Så vad är det för kunskap skolan ska ge våra barn? Den ska
öppnar dörrar till litteraturens, matematikens, idrottens, fysikens,
bildens, musikens, historiens världar och
ge barnen de byggklossar de behöver för att
själva kunna leva och leka i dessa världar. Då
kan barnen sedan själva bestämma vilken av
dessa världar de vill lära känna bättre.

Att inte
vilja veta
är sämre

Gunnel Bergström

• Välkomna med bidrag till Kolumnen!

Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck,
som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som
dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett
inlägg i kolumnen betyder inte att redaktionen ställer sig bakom
de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till
kolumnen@malaroarnasnyheter.

Din NÄRAKUT för hund och katt!

worldwide

MISSA INTE ÅRETS SISTA
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ERBJUDANDE!

- Teckna medlemskap före nyårsafton till 2011 års pris.
Dessutom bjuder vi dig på resten av året!

VÄNTETIDSGARANTI
Garantin gäller på vår akutmottagning
vardagar 8-17 samt lördagar 10-16

Om du som kommer akut
får
vänta längre än en timme
efter inskrivning, behöver
du
inte betala akutavgift eller
akuttillägg på vårdavgifte
n.

Tidsbokning har vi som vanligt vardagar 8-21 samt söndagar 10-16
Akutmottagning vardagar 8-21 samt lördag och söndag 10-16

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

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

Erbjudandet gäller t.o.m 31 december 2011
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Lätt
att parkera,
gar!
öppet alla da

$#!%&"%'+"   )( #"   
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www.vasterortdjursjukhus.se

www.raktpa.se

RAKETSTART PÅ NYA ÅRET!
KÖP FYRVERKERIERNA
HOS OSS!
Raketer, fyrverkerisatser,
smällare… Vi säljer Hammargrens fyrverkerier, så
här hittar du garanterat allt
du behöver för att ge 2012
en riktig raketstart!

Din idé – vår design!

EKERÖ: Bryggav. 100. Tel: 08-560 308 30.
Öppet: Vard 9–18. Lör 10–14.
www.malaroidedesign.se
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• 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.

Nästa Göteborg på Mälaröarna!
Äntligen ett ärligt besked om
Förbifart Stockholm! Maria
Rankka, Stockholms handelskammare och Göran Cars, professor vid KTH skriver i Stockholm
debatt under rubriken ”Vi måste
våga bygga mer i Stockholms
grönområden”. Deras utgångspunkt är att Stockholm måste
fortsätta att växa – för tillväxtens
skull!
Var? Det är här beskedet kommer:
”Vi behöver ... fullt ut utnyttja de
byggmöjligheter som nya infrastruk-

turinvesteringar ger”.
Vad betyder det i klartext? Var
sker de så kallade infrastrukturinvesteringarna? Den största är
Förbifart Stockholm. För 28 miljarder kronor (noteringen för två år
sedan) ska den så kallade Förbifarten
byggas. Det är en motorled som
sveper i en båge från Kungens kurva
till Häggvik, med av- och påfarter på
Lovö. Men blir det bara en förbifart
om bostadsbyggandet ska kopplas
till infrastrukturbyggandet?
Om bostadsbyggandet ska kopplas
till infrastrukturbyggandet så är det

längs med Förbifarten som det ska
byggas, det vill säga på Ekerö och de
andra Mälaröarna.
Politikerna i Stockholm talar om
att Stockholmsregionen ska växa
med ett Göteborg de närmaste 20
åren. Var ska detta Göteborg ligga?
Om det ska byggas i grönområden
och i anslutning till infrastrukturbyggande – var är då lämpligare än att
bygga på Ekerö och Mälaröarna?
Politikerna på Ekerö har svängt
från att vara emot denna motorled
till att vara för den. De talar inte om
för ekeröborna vad de själva vet: med

Kyrkans roll på klimatmöte i Durban
REPLIK

Jag läser Mälaröarnas nyheter regelbundet. Många
insändare är bra och välskrivna. Gull Ollis insändare “Meteorologen Pär
Holmgren i Stenhamra” var
mycket bra. Jag var själv på
mötet i Herman Palmsalen
den 27 oktober. Varför engagerar sig kyrkan i koldioxiddebatten?
FN och IPCC:s klimatarbete är mycket kontroversiellt och någon konsensus
råder inte bland forskare
och vetenskapsmän. Inom
forskningen råder aldrig
konsensus. Avsaknaden av

konsensus är det som driver
forskningen framåt.
Kyrkans roll i samhället
ska vad jag förstår vara att
verka för samförstånd och
samarbete mellan människor. En mycket stor del
av alla forskare i världen
utestängs från radio, tv och
tidningar med hjälp av FN
och IPCC. Kyrkan stödjer FN
och IPCC och medverkar till
att många forskare inte får
framföra och debattera forskningsresultat.
Många ser sig nu inte välkomna till kyrkan. Vart ska
människor med annan uppfattning i koldioxidfrågan
vända sig med sin religiösa
tro?

Klimatdebatten har gått snett
och vad som nu behövs är
samarbete och samförstånd.
I december är det klimatmöte i Durban i Sydafrika.
Det är hög tid för kyrkan att
se över sitt ställningstagande
och arbeta för att alla, oberoende av åsikt får göra sin röst
hörd. Låt Durban bli avstampet för samarbetet i miljöoch klimatfrågor. Kyrkan
kan på detta sätt bidraga till
bättre förståelse och bättre
lösningar på miljö- och klimatområdet.

– Håkan Löfdahl,
Stenhamra

vägen kommer bebyggelsen. Så har
det varit i alla tider, i andra delar av
Stockholm. Man bygger inte för 28
miljarder kronor bara för att avlasta
traﬁk från Stockholms innerstad och
göra livet litet drägligare där.
Nästa Göteborg kommer att ligga
på Ekerö om Förbifart Stockholm
byggs. Tack för det beskedet Maria
Ranka och Göran Cars!
Ekeröbor! Dags att agera inför valet
2014.
– Richard Murray, innerstadsbo
som älskar Mälaröarna

Vad är det som händer
på Adelsö kyrkogård?
Höll ju på att köra av vägen
när jag såg att man satt upp
en julgran med belysning i,
vad är det för jippo? Det hör
absolut inte hemma på en
kyrkogård som är de dödas
heliga rum.
Hur kan Adelsö/Munsö
kyrkoråd godkänna detta?
Fast med tanke på renoveringen så är jag inte ett
dugg förvånad. Snart ser vi
väl blinkande renar och en
tomte uppe vid kyrktuppen också. Man kan inte
bemöda sig med att ta undan
utemöblerna efter säsongen
som gått eller ens tända på
de gravar som kyrkan ska ta

hand om till Allhelgona eller
advent. Men detta!?
Nej, ta undan spektaklet.
Eller är det ett försök att
”snygga till” kyrkogården
efter en misslyckad säsong?
Kyrkogården har väl aldrig
sett så bedrövlig ut som den
gjorde i somras. Från att ha
varit kommunens i särklass
vackraste kyrkogård har den
nu blivit en skamﬂäck.
Skärpning till er och lycka
till, till de tre (fyra) vaktmästarna som ska ta över. Ni har
stora skor att fylla.

pel på detta som förkortar
restiden mellan Lidingö
och Nacka med upp till 49
minuter enkelväg. För oss
stockholmare är detta oceaner av tid. Reaktionen från
resenärerna har inte låtit
vänta på sig. Resenärerna
älskar pendelbåtstraﬁk.
Under SjöVägens första år
reste 178 000 resenärer och
ﬂera hade sin cykel med sig.
Så många resenärer kan inte
ha fel.
Kristdemokraterna

kommer därför att fortsätta
arbeta för att SjöVägen
permanentas och att ﬂer
pendelbåtslinjer kan starta
under 2012. Varför resa runt
vattnet när du kan resa rakt
över?

– Öbo

Pendelbåt – framtidens kollektivtraﬁk
Stockholm är Nordens
Venedig. Fram tills helt
nyligen har däremot SL inte
haft någon pendelbåtstraﬁk
förutom Djurgårdsfärjorna
i Saltsjön. I Mälaren har
ingen kollektivtraﬁk i
SL:s regi funnits sedan
Tappströmsbåten lades
ned år 1995. Det är ett stort
resursslöseri att inte bättre
använda regionens naturliga
vattenstruktur. När ny infrastruktur för kollektivtraﬁken byggs ut kostar det stora

summor pengar – oftast
miljardbelopp vare sig det
rör sig om nya spårvägar,
tunnelbanor eller bredare
vägar. Förutsättningarna
för pendelbåtstraﬁken ﬁnns
redan på plats eftersom den
använder sig av vattenvägar som fanns långt före att
Stockholm grundades.
Succéprojektet med
pendelbåtstraﬁk, SjöVägen
mellan Nybroplan,
Saltsjöqvarn, Finnboda,
Nacka, Lidingö och
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;sdͲϴϰϬϭϱͿ

Frihamnen kom till på
Kristdemokraternas initiativ. I vår vision för kollektivtraﬁken till Ekerö ingår
en utbyggd busstraﬁk men
det är inte tillräckligt för att
klara den klimatutmaning
och befolkningsökning
Ekerö står inför. I vår vision
ingår därför även en kraftfull
satsning på ett nät av pendelbåtstraﬁk i både Mälaren
och i Saltsjön. För Ekerös del
som är en av de kommuner
inom Stockholmsregionen

med lägst andel kollektivresenärer, är det viktigt att få
en kapacitetsstark pendelbåtstraﬁk från Ekerö in till
Gamla stan där resenärerna
kan byta till tunnelbana.
Genom att erbjuda ett
attraktivt alternativ till bil
kommer ﬂer att resa med
kollektivtraﬁken.
Genom att satsa på
pendelbåtar kan helt nya
tvärförbindelser skapas
i Stockholmsregionen.
SjöVägen är ett bra exem-

SÄNGKAMPANJ
hos Lilla BarnInredningsAffären

– Michael Stjernström,
gruppledare för
Kristdemokraterna
i Traﬁknämnden
Stockholms läns
landsting

JULERBJUDANDEN!

Ge bort
ett presentkort!


Tag med denna annons och du erhåller
30% rabatt på valfritt presentkort
på hudvård, hårvård och fotvård.
Erbjudandet gäller för köp av presentkort under december.

sŝćƌ^ǁĞĚŽůĊƚĞƌĨƂƌƐćůũĂƌĞ͕
ǇƌŬĞƐďƵƚŝŬĞŶĨƂƌĂůůĂͶĨƂƌĞƚĂŐŽĐŚŐƂƌͲĚĞƚͲƐũćůǀĂƌĞ

Mörbyvägen 2 Tel: 08-560 247 80
www.mgrental.se

Öppet: Mån±Fre 06.30-16.00

Köp valfri säng från BABY DAN
så bjuder vi på madrass
värde upptill 1000 kr
(Gäller tom 31/12 -11)

Vi har massor av julerbjudanden!
Välkommen till din personliga barnbutik
i Troxhammar butiksby. www.lillabia.se

Nu kan du boka
tid via nätet!

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se
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Varför är Öpartiet emot rådslag?
REPLIK

Alliansen är positiv till en
folkomröstning om försäljningen av Ekerö bostäder.
Vi har aldrig påstått något
annat. Alliansen la ett förslag
i kommunstyrelsen om rådslag som ett modernt alternativ till en traditionell folkomröstning för att hantera
frågor som engagerar många.
Men Tommy Svensson, Ylva
Forslid och Öpartiet väljer
som vanligt att svartmåla

kommunen och Alliansen.
Inom Alliansen anser vi
att det är ansvarsfullt om vi
kan fokusera på sakfrågorna
genom rådslag. Det innebär
att kommunens medborgare
får tycka till om konkreta förslag. Det kan beskrivas som
en modern folkomröstning
där alla medborgare inbjuds
att delta. Väljarna kan skicka
sin röst per post eller rösta via
webben.
Folkomröstning genom
rådslag ska leda till att: ge

välinformerade beslut, ge ett
strukturerat beslutsunderlag
och ge möjlighet att engagera
yngre medborgare. Flera
kommuner i Stockholms
län har använt sig av rådslag
där de har löst svåra men
angelägna frågor med stor
framgång. Det bör också vi
kunna göra.
– Peter Carpelan (M),
kommunstyrelsens
ordförande

Skrämmande dålig genomfart i tätorten
REPLIK

Jonathan Beck skrev om
dålig traﬁksäkerhet på
Färingsö och hävdade att
det skulle bero på att politikerna gynnar Ekerösidan.
Om politikerna prioriterar
den ena sidan framför den
andra har jag ingen uppfattning om, men även på
Ekerösidan ﬁnns vägavsnitt
som är långt ifrån traﬁksäkra.
Jag tänker närmare bestämt på genomfartsleden
Jungfrusundsvägen förbi
Lundhagen och Skärvik.

Här är traﬁken både intensiv
och mycket skolbarn och
gångtraﬁkanter rör sig kring
vägen. Vägen är mycket
smal och saknar helt vägren.
Stannar en buss vid en hållplats är det bara till att vackert vänta. Att köra om är det
oftast inte tal om då sikten
är skymd. Eftersom vägen
fungerar som genomfart blir
bilarnas hastighet betydligt
högre än vad vägen klarar av
på ett traﬁksäkert sätt.
Ytterligare en aspekt
som är mycket märklig
med Jungfrusundsvägen är
att den inte är klassad som

huvudled. Högerregeln
gäller alltså. Eftersom ingen
skulle komma på tanken
att stanna och släppa fram
någon från smågatorna bör
klassningen av vägen omedelbart ses över. Annars
riskerar verkligheten att just
krocka med regelverket, den
dagen någon får för sig att
köra rätt ut...
Håller med Jonathan Beck
– inte ska vi behöva vänta
på att en olycka händer... Nä,
bägge sidor om skitdiket är
värda en bättre traﬁkmiljö.
– Lundhagenbo

UNNA DIG
JULKLAPPAR
för hela familjen

PRESENTKORT
JULERBJUDANDEN
Alla söndagar i advent har butikerna,
salongen och caféet öppet kl 11-15.
Varmt välkomna!
God Jul och Gott Nytt år!

Ekerö kommuns Norgehistoria!
Under aktuellt i Ekerö tidning nummer 4, 2011 sidan 4,
kan man läsa om framtidens
mötesplatser i Stenhamra.
Ekerö kommuns planeringssamordnare Leif Kåsthag har
i text och referensbild visat
hur Tönsberg i Norge löst
frågan om mötesplatser för
medborgarna !
Redan i inledningen får
läsaren veta att förslaget är
en tidig lokalutredning, utan
ställningstagande? En ny förskola ska ”sannolikt” byggas
redan 2012 ?
Kulturhus på Herman
Palms plan? ”Här skapas en
social mötesplats, med en
kvarterskaraktär, där gående,
cyklande och bilar samsas på
lika villkor”. Man häpnar!
Ett gott råd till Leif
Kåsthag! Boka ett möte
med kommunalrådet Peter
Carpelan, som varit med
på Stenhamra centrumdagarna, där den framtida
utformningen av Stenhamra
centrum diskuterades ingående. Här får du råd, som du
bör prioritera, som...

z Äldreboende på Söderströmska tomten.
z Bostäder för unga som
äldre.
z Ny vårdcentral, inrymd i
äldreboendet.
z Centrumbutiker med livsmedelsbutik.
z Torg som mötesplats.
Visionen om ett kulturhus, är och förblir en Norgehistoria, så länge man icke
löst Stenhamras akuta behov
enligt ovan!
Se till den verklighet, som
råder! Kom till skott!

– Anders i Stenhamra
2011

SVAR

Bäste Anders, tack för din
insändare! Ekerö kommun
ville genom artikeln i Ekerö
tidning nummer 4 berätta
om utvecklingen av kommunens egna fastigheter
och anpassningen till det
nya centrum som bland
annat ska få ett nytt äldre-

boende, seniorlägenheter,
nytt torg med mera. Men
det ska inte ske på bekostnad av den redan pågående
utvecklingen av det framtida
Stenhamra centrum utan
parallellt. Det kan aldrig
vara fel att vi delar med oss
av utredningar och visioner
på ett tidigt stadium. Utan
ställningstagande betyder att
inga beslut är fattade, men
att de förtroendevalda hålls
informerade av bland annat
min kollega Leif Kåsthag.
Sedan ska det passera många
instanser, samråd, utställning och eventuella överklaganden innan beslut.
Idéskissen från vår utredning använder vi för att illustrera ungefär hur det skulle
kunna se ut.
Väl mött i den fortsatta
processen om Stenhamras
utveckling och god jul och
gott nytt år!
– Johan Elfver,
informationschef
Ekerö kommun

www.butiksbyn.se

privata marknaden
  SÄLJES




OBH Nordica shiatsu body
massagedyna med bruksanvisning. Nästan oanvänd.
Nypris 2100 kr. Nu 900 kr.
Tel. 073-718 30 98.

  SÄLJES








Säljer elmateriel, diverse
kabel, armaturer, verktyg
mm. Tel. 560 205 97.

• 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.

  SÖKES
Erfaren lagerkille söker
jobb. Goda referenser.
0707-56 4 785.

• 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.

TROXHAMMAR BUTIKSBY
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Mälarö HF till Alltvåan
ISHOCKEY | Mälarö HFs
A-lag kvalificerade till en
plats i Alltvåan genom att
slå Ormsta.

match. Redan här kändes det
att det skulle bli en bra match,
berättar Micke Kempe, A-lagets coach.
På uppvärmningen märkte
Mälarö HF att Ormsta inte
hade alla spelare på plats vilket också stärkte Mälaröspelarnas uppladdning.
– Första perioden är en av
de bästa som Mälarö har spelat och vi borde ha fått in ﬂer
mål, säger Micke Kempe.
Under den andra perioden
gick det lite sämre för Mälarö
HF. De var inte tillräkligt fo-

Fredagen den 2 december
mötte Mälarö HF Ormsta i
Vikingahallen. Mälarö HF
segrade med 7-4 och laget
kvaliﬁcerade från division 2
nordöstra till Alltvåan. Detta
ger också laget chans att avancera till division 1.
– Hela truppen var otroligt
fokuserad och tända och alla
var på plats två timmar före

kuserade och spelade inte
lika bra och får också 1 mål i
baken.
– Men i den tredje perioden
tog Malarö tag i matchen igen
och spelade mycket bra. Alla
spelare slet för laget och alla
hade bestämt sig för att det
här skulle vi vinna, avslutar
Micke Kempe.
EWA LINNROS
Mälarö HFs A-lag har sakta men
säkert avancerat. Nu är de klara
för Alltvåan. Foto: Idrottsfoto.com

 KORT OM SPORT

A-lags kontrakt till Fredrik

Helena – Stockholms bästa idrottsförälder

ISHOCKEY | Den 12-13 november åkte Skå IK Team
00/01 till Bollnäs för att
delta i Scandic Cup U11 tillsammans med sju andra lag
från övriga Sverige.
Efter en tuff start och förlust mot Flemingsberg i öppningsmatchen på lördagen
tände killarna till och förlorade ingen mer match under
grundspelet.
De tog sig därmed till
guldﬁnal mot Flemingsberg
på söndagen.
Killarna vann silvret och
ﬁck en ﬁn pokal och medaljer att ta med sig hem till Färingsö.

FOTBOLL | Blott 18-årige
Martin Falkeborn från
Träkvista har lyckats med
bedriften att trots sin unga
ålder skriva A-lagskontrakt
med Brommapojkarna. Hård
träning och målmedvetenhet ligger bakom framgångarna.

ISHOCKEY | Lagledaren
och hockeyföräldern Helena
Palén Berggren har utsetts
till ”Stockholms bästa
idrottsförälder”.

– Det känns jätteroligt med
kontraktet. Det är en dröm
jag haft sedan jag var barn
som blir verklighet. Även om
jag spelat A-lagsmatcher tidigare så är jag nu garanterad en
plats, berättar en glad Martin
Falkeborn.
Som Träkvistakille är han
dock präglad i Ekerö IK och
spelade där tills han var elva
år och blev värvad till Brommapojkarna, där han spelat
sedan dess. Under det gångna
året har han varit utlånad till
division 1-laget Akropolis där
han kunnat få mer match-

Sportnyhet?

erfarenhet, vilket gett bra
resultat. Förra året var han
olycksdrabbad och var borta
mycket på grund av rehabilitering, men i år har formen
varit på topp och förutom en
hjärnskakning har han varit
helt skadefri. Det har gjort att
han har kunnat satsa lika hårt
som han vill.
– Fotboll har alltid varit
nummer ett för mig och jag
har valt bort kompisar och
festande många gånger för
träningar eller matcher, men
det ångrar jag inte.
Det mesta av Martin Falkeborns tid går åt till fotbollen.
Han går sista året på fotbollsgymnasiet vid Brommaplan
och förutom den träning som
ingår i undervisningen så
tränar han fem dagar i veckan. Utöver det tillkommer
matcher.

Radiokanalen Lugna favoriters lyssnare ﬁck möjligheten att utse Stockholms
bästa idrottsförälder. Vinnarbidraget kom från Caroline Sandberg som har sin
son i J18 i Mälarö hockey.
Hon nominerade lagledaren
och hockeyföräldern Helena Palén Berggren för hennes engagemang i Mälarö
hockey med motiveringen:
”Helena är engegerad i
nästan allt inom Mälaröhockey. Hon ﬁxar hemsidor,
hon ﬁxar caféscheman, hon
kallar till matcher. När det är
match har hon köpt frukt,
yoghurt och dricka till spelarna att äta i pausen. Allt
detta sköter hon i både AJ
och BJ. Dessutom hjälper
hon andra lag i klubben med
diverse göromål. Hon har
nog inte missat en match i
varken BJ eller AJ. På matcher sitter hon även i båset
när det behövs. Hon sköter
också ekonomin samt kalllar domare till matcher. Hur
hon hinner med allt detta
är helt obegripligt! Dessutom är Helena supertrevlig

LO BÄCKLINDER

Skicka kort
text till:
sporten@
malaroarnasnyheter.se
Foto: Henrik Råssmo

LÄGET!


HANDBOLL

Damer div 3 ösv
Huddinge HK
Hammarby IF HF
Gubbängens HK
AIK
Gustavsbergs HF
Årsta AIK HF
Notlob IK
Haninge HK
Skå IK
HK Spifen
Sportsgear DHK
BK Salem

Herrar div 4 ösv
Trångsunds HK
Huddinge HK
BK Bitter
IK Stubbhagen
Södermalms BK
Djurgårdshofs IK HK
Lidingö HK
Sannadals SK
Åkersberga HK
Sorunda IF
Väntorp / AIK
Skå IK

9
8
6
6
5
5
4
3
2
2
1
1

0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0

0
1
2
3
4
4
4
5
7
7
7
8

i veckan och mycket sena
kvällar.
Vad ﬁck du förutom
själva äran?
– Jag ﬁck handla för 10 000
kronor i den nyöppnade
sportbutiken i Bromma.
Det blev bland annat en cykel, lite jackor och skor. Jag
hade med mig min son och
Carolines son och lät dem
välja något. De valde varsin
jacka, berättar Helena Palén
Berggren.

och alltid glad! Utan henne
hade vi haft varken BJ- eller
AJ- lag, A-laget hjälper hon
också! Egen träningsutrustning kunde hon behöva, eller ny hockeyutrustning till
sin son.”
– Det var lite oväntat men
jätteroligt, säger Helena Palén Berggren.
Det står i motiveringen
att det är helt obegripligt
hur du hinner med. Hur
gör du det?
– Det är knappt jag vet själv,
men det blir många timmar

EWA LINNROS


DET HÄNDER

5 DECEMBER

HANDBOLL
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Helena Palén Berggren hissas av från vänster hennes son Daniel Palén
(Mälarö HF J20), Tom Hägglund (Mälarö HF J18 och J20) och Helenas
dotter Sara Palén.
Foto: Helena Norling

288 - 156
250 - 183
238 - 199
264 - 210
232 - 188
190 - 203
206 - 198
174 - 209
196 - 238
170 - 244
169 - 265
166 - 250

18
16
13
12
10
10
9
7
4
4
3
2

TILL DEN 22 JANUARI

HANDBOLL | Damer div 3 ösv: 18/12 kl 18:30 Tappströms boll9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
7
6
5
4
4
3
2
1
2
1

0
1
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0

0
1
2
3
3
5
5
5
6
6
7
8

256 - 185
235 - 193
263 - 209
256 - 213
219 - 205
182 - 209
179 - 212
202 - 212
230 - 257
214 - 235
199 - 222
156 - 239

18
15
14
12
11
8
8
7
5
4
4
2

hall: Skå IK-Notlob IK 15/1 kl 16:45 Tappströms bollhall: Skå
IK-Gustavsbergs HF Herrar 4v: 10/1 kl 1-10 19:45 Tappströms bollhall: Skå IK-Trångsunds HK 22/1 kl 16:45 Tappströms bollhall: Skå
IK-Södermalms BK

INNEBANDY | Herrar div 4 v: 7/1 kl 14:30 Tappströmsskolan:
Ekerö IK-Vällingby BK 14/1 kl 17:30 Tappströmsskolan: Ekerö IK-IK
Ängen/Sätra Herrar div 5: 21/1 kl 18:30: Mälarö IBK-Östermalms
IBS

ISHOCKEY | Alltvåan: 13/12 kl 19.30 Allhallen: Mälarö HF- Bålsta

 16/12 kl0 19.30 Vikingahallen: Mälarö HF- Spånga Hockey 
13/1 kl 19.30 Allhallen: Mälarö HF- Haninge HF 22/1 kl 19.30
Vikingahallen: Mälarö HF- MB Hockey

INNEBANDY

INNEBANDY

Herrar div 4 v
Ekerö IK
Stockholm IBK
Skå IK
Västerorts IBK
Ulvsunda IBP
IK Wasa
Vällingby BK
IK Ängen/Sätra
Mariebergs SK
Midsommarkrans

Herrar div 5 b
HStäkets IF
Järfälla IBK Ungd
Lidingö IBF
IBK Sundby
Hässelby IBK
Mälarö IBK
Stockholm West
Ängby IF
Östermalms IBS
IK Economus

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
7
5
4
4
4
3
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
4
5
5
5
6
7
9

84-41
59-21
73-44
59-70
55-53
44-47
39-53
35-68
45-62
36-70

24
24
21
15
12
12
12
9
6
0

ISHOCKEY
8
8
8
8
8
7
8
8
8
7

7
6
6
5
4
3
3
2
2
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
3
4
4
5
6
6
7

65-30
68-39
55-41
36-34
46-53
57-48
49-44
35-43
42-75
25-71

21
19
19
15
12
9
9
6
6
0

Herrar div 2 norra, reg ö
Bålsta HC
14
Väsby IK
14
Spånga Hockey
14
Mälarö HF
14
Sollentuna HC
14
Ormsta HC
14
Lidingö Vikings HC
14
Rimbo IF
14

11
9
8
6
5
6
5
1

1
0
0
2
3
1
3
0

2
5
6
6
6
7
6
13

81 - 41
67 - 53
52 - 45
55 - 59
51 - 41
52 - 58
46 - 56
22 - 73

40
14
7
-4
10
-6
-10
-51

Årets bästa säljtillfälle.
Kontakta oss idag så har du chans att visa din bostad vid
”Sveriges största visningshelg”. Hitta din mäklare och starta
en riktigt bra bostadsaffär på svenskfast.se

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

Julen kom tidigt hos ŠKODA Stockholm.
Välkommen in och fynda hos oss.
+4000:-

TOTALT VÄRDE
OCTAVIA-PAKETET
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TOTALT VÄRDE
FABIA-PAKETET

28.900:-

17.600:-

100 kr/mån*

100 kr/mån*

ŠKODA Octavia Combi Elegance TSI DSG Automat
122 hk Paketpris fr. 203.000:-**
ùrw}n{qs~uyyu}oupĕØßùn}juurlĕØßùȗ}jpkj{}m{jpĕØß
ùj{tn{rwp|nw|x{kjtĕØßùurvj}{xwrlėxwȗĕØßùĖěåȗu~oupj{ĕØß
ù ~{mrvus~|ĕØßùjmrxăĕØßùj{}quuj{nĕØßùnpw|nw|x{ĕØß

ŠKODA Fabia Elegance TSI 86 hk Miljöbil
Paketpris fr. 143.800:-**

Vinterhjul
på köpet!

Vinterhjul
på köpet!

ùrw}n{qs~uyyu}oupĕØßùn}juurlĕØß
ùurvj}{xwrlĕØßùj{tn{rwp|nw|x{kjtĕØß
ù ~{mrvus~|ĕØßùjmrxăĕØß

Bränsleförbrukning blandad körning Octavia från 6,3l/100km CO2 147 g/km. Fabia från 5,2 l/100km CO2 119 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Kan ej kombineras med andra rabatter
och avtal. *Teckna förmånligt serviceavtal gällande 36 månader eller max 6000 mil. Beloppet betalas som engångsbelopp 3600 kr i samband med bilköpet. **Gäller endast lagerbilar.

www.skodastockholm.se

BROMMA:
ULVSUNDAVÄGEN 118-132.
TEL: 08-503 339 33.
VARD 9–18, LÖR-SÖN 11–15.

SÄTRA:
MURMÄSTARVÄGEN 37.
TEL: 08-503 339 01.
VARD 9–18, LÖR-SÖN 11–15.

TÄBY:
ENHAGSVÄGEN 1.
TEL: 08-503 339 27.
VARD 9–18, LÖR 11–16.

SÖDERTÄLJE:
FORSKARGATAN 15.
TEL: 08-553 779 25.
VARD 9–18, LÖR 11–15.

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

AE Einarsson Byggnads AB
UTillbyggnad

Ring

UOmbyggnad

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

UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

UKompetens

För offert:

36 61 45

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

Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

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

Gardinstänger och skenor OGardintyger
Markisväv OSybehör OGarn Omm
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Jungfrusundsv 2
Träkvista
Tel: 560 355 01

19-22/12 ............... 10-18
27-29/12 ............... 10-18
2-4/1 ..................... 10-18

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

Välkomna! Kattis

Salong
hud, kropp
& massage

larmet går | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G&'9:8:B7:G'%&&
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Kraftig ökning av villainbrott
Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit
till närpolisen och brandförsvaret
på Mälaröarna under den senaste
veckan.
28 NOVEMBER | Fem klotteranmälningar inkommer till polisen från Ekerö
kommun.
;db]Xb_hfahZf;a[hl][d_^`Z
c[ZLindö tunnel.
 L_Z Färentuna kyrka Xb_h [jj hZ`kh
påkört.
FAdelsöXb_h[jjhZ`khfahj$
29 NOVEMBER | =helijbZ][dec_dXhejjia[h_[dl_bbW_Lundhagen.
 <hia j_bb iaWZ[]h[bi[ ia[h f
Ekendals förskola" Zh d]ed iWjj f
lWjj[dioij[c[j iec i_jj[h f [d ^kil]]$
;jjl_bZil_dXb_hfahjf;a[hl][d_
^`Zc[ZStavsund.
 ;d ]hel ijbZ ia[h _ Ekerö centrum$ ;d eadZ ]hd_d]icWd ij`b
[d fbdXea kh [d f[hiedi liaW$ =hd_d]icWdd[d ^_dd[h l[d fbeYaW kj
[jjijhh[X[befff[d]Wh_ddWdaehj[d
^_dd[hifhhWi$
 IjbZ ][dec _dXhejj ia[h f fWdjWlZ[bd_d][d f ?97 Ikf[hcWha[j"
Ekerö.
30 NOVEMBER | ?dXhejjia[h][decWjj
[dhkjWXb_haheiiWZf[dfWha[hWZX_bf
Tegelbruksvägen$Eadjecd]ejXb_h
stulet.
IjbZWlX[di_dia[h][decWjjd]ed
Xhkj_j kff jWdabeYa[j f [d bWijX_b iec
hfWha[hWZfTegelbruksvägen.
 ?dXhejj ][dec [d WbjWdZhh ia[h _ [d
l_bbW_Träkvista.
1 DECEMBER | JhWÓaeboYaWc[Zb_dZh_]W f[hiediaWZeh ia[h f Bryggavägen.
;dcWccWeY^[jjXWhdXb_hfahZWf

[jjeX[lWaWjl[h]d]iijbb[$
 IjbZ ][dec _dXhejj _ [d l_bbW ia[h _
Svartsjö$<ohWl_dj[hZYaXb_hijkbdW$
=helijbZ][dec_dXhejj_l_bbWia[h_
Väsby.
 ;jj hZ`kh Xb_h fahj f ;a[hl][d
l_ZDrottningholm.
2 DECEMBER | Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[hl_ZTräkvista torg.
 ;d jhWÓaeboYaW ia[h _ Älvnäs$ ?d][d
f[hiediaWZW$
;jjhZ`khXb_hfahjWl[dXkii_Stenhamra.
3 DECEMBER | 7bbcd^[jh_d][hWd][dZ[ f[hied[h iec ah c[Z YheiicejehYoabWh_Närlunda.
 ?dXhejj _ Träkvista skola kffjYai$

EabWhjlWZiecXb_l_jj_bb]h_f[j$
4 DECEMBER | ;d l_bbW jejWb\hijhi
l_Z[dXhWdZ_Färentuna$?d]Wf[hiediaWZeh$ 8hWdZ[d ^ejWh [d _dj_bb_]]WdZ[
Xo]]dWZiecZeYaaWdhZZWi$EhiWa[d
j_bbXhWdZ[dheadZ$
 IaWZ[]h[bi[ f Ekebyhovsskolan.
;jj ]d] kd]ZecWh aheiiWh Ô[hjWb[j hkjeheY^][hi_]l[df[dlajWhX_b$I_]nalement ﬁnns.
HZZd_d]ij`dij[djWh_d[jj^effjehd
fXho]]Wiecib_j_ji_]fEkerö.
5 DECEMBER | ;dijehhZZd_d]i_diWji
fXh`WifFäringsö[\j[hlWZieckffb[li lWhW [jj [jj bWhc ec [d l_bbWXhWdZ$
:eYal_iWhZ[ji_]lWhW[jj\WbiabWhc[\j[h
[jji`kaZeci\Wbb$

LURA TJUVEN I JUL

– Under de senaste två veckorna har minst sex inbrott skett i kommunen,
vilket kan jämföras med två under samma tid förra året. I stort sett alla inbrotten har dessutom skett under dagtid när husen stått tomma, berättar Tommy
Stiernerlantz, närpolischef.
Han uppmanar till att samarbeta med grannarna och hjälpas åt både med att
se till att huset ser bebott ut medan man är bortrest och att uppmärksamma
okända personer som rör sig i grannskapet.
– Få gärna misstänkta personer att förstå att du har sett dem. Det gör många
gånger att ett inbrottsförsök avbryts, fortsätter han.

KOSTSAMMA VANDALISERINGAR

Även klotter och vandaliseringar har ökat i kommunen under den senaste tiden.
Skolor och förskolor har blivit utsatta både för skadegörelse och för omfattande
graffitimålande.
– Jag undrar om föräldrarna verkligen vet var deras barn är när de tror att de
vet. Jag skulle vilja påstå att om du inte har barnet intill dig, så kan du inte veta
säkert. Märkligt nog tror alla att det är någon annans barn som gör det här, säger
Tommy Stiernerlantz, närpolischef.
– Dessutom tror jag inte att alla vet att det är föräldrarna som är ytterst ansvariga och får stå för kostnaderna när deras barn förstör och inte själva kan betala,
fortsätter han.

Ansikts- och kroppsbehandlingar

Tel 070-200 31 97
www.salonghudkroppmassage.se

Välkomna! Stina och Hans

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

= Personlig hantverkare =

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering
www.mkc-tech.se 072-25 38 006 info@mkc-tech.se
)VNDWWRFK$QVYDUVI|UVlNULQJ527DYGUDJGHWÀ[DUMDJ

 på G

Stenbaek. Kaféansvariga:
klass 5 B, Närlundaskolan.

FORTS FRÅN SIDAN 2

Skapande söndag
Tovningspyssel för alla barn.
Sön 15 jan, galleri Granit,
Barnens eget bibliotek i
Stenhamra.

Ekebyhovs slott
14 jan kl 14: Klädvisning med
betoning på 1800-talet, stick
och broderikafé hela dagen.
15 jan kl 14: Jazzgruppen
Always. Kaféansvariga: Lovö
vävare. 21 jan kl 14: Färingsö
blåskvintett spelar blandad
musik. Kaféansvariga: klass
5 A, Närlundaskolan.
22 jan kl 14: Ekerö gospel
under ledning av Daniel

Vinterrally
För elfte året i rad arrangerar Mälaröarnas ornitologiska förening fågelartrally
i kommunen. Artrallyt blir
förutom en spännande
tävling en bra genomräk-

ning av Ekerös vinterfåglar.
Anmälan av lagen/personerna senast 14 jan. Start 15
jan kl 7 vid kommunhusets
parkering.
Film
Trädet, ett franskt/australienskt drama av regissören
Julie Bertucelli. Medlemskort i Filmstudion berättigar till inträde till höstens
samtliga filmer. Enstaka
biljetter får ej säljas. 19 januari kl 19.30, Erskinesalen,
Ekerö C.

Ekerö bio
22 jan kl 15: Tintins äventyr
– Enhörningens hemlighet
(sv. tal). Fr 11 år. Kl 19: The
skin I live in, regi: Pedro Almadovar. Fr 15 år. Ekerö bio,
Erskinesalen, Ekerö C.

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

PC Akuten

Allt inom VVS!

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

Nyinstallationer
Försäljning



i säkra händer

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

www.pcakuten.se

Ett Norrlandsföretag i Stockholmsområdet

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

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ

Jonas Eriksson:
Tel: 070-302 84 50
Joel Jonsson:
Tel: 070-660 62 92
gerdals@telia.com

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

Person, lastbil & släp
Öppet

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

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

BILVÅRD


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

Står ni inför om- eller nybyggnadsplaner? Vi hjälper er att få ihop
tankar och idéer till funktionella
och realistiska lösningar. Kontakta:
Arkitekt SAR/MSA
Erland Klingberg
560 242 76, 0707-94 89 54
erland.klingberg@glocalnet.net

BEGRAVNINGSBYRÅER


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag
www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

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

R

D

MO

RANSC

S

IK

RB

EN

O

H

T

Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

SFÖRBUN

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Vinnare av sommarsalongen 2010!

08-560 304 54
070-555 15 08

Sten- & plattsättning
Markplanering tomter
O Husgrunder
O Grundisolering/
dränering och avlopp
O Gräv- & schaktarbeten
O

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

070 747 20 03 070-799
070-747
070 799 64 21
1

www.howqvistanderson.se

l

ke
& ka
v
l
o
g

För hem och offentlig miljö
QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

DATA


O



b er ga
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070-733 65 26

JULFINT!

Vi städar både före och
efter julhelgen!
Ring 08-560 243 62
eller maila till
info@malarostad.eu

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

070Ͳ7891499
www.skottensomskottar.se
BaseradiFärentuna,Ekerö
VÄRMEPUMPAR


Flyttstädning?

Stort sortiment av

Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.

VÄRMEPUMPAR

Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar





INKASSOBYRÅER


Binärdata AB

560 301 00

0707-139 000
560 402 51

0705-94 23 19

Leif Rickegård

08-560 466 00 z 070-260 16 24 z www.ekvt.se




KONTORSMATERIAL M.M 
TRÄD- & TOMTARBETEN


A
SEANNA
K
U
ONTORS TENSILIER

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


Din verkstad
nära Dig

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

STÄDNING


GOLV & KLINKER


Jungfrusundsvägen 5 178 38 Ekerö
Tel 08-560
08-560 355
355 35
35 Fax
info@aseanna.se
Tel
08-560 355 95

F’SONS
ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

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

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

PROFESSIONELL

www.aseanna.se

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

ÖPPET

7H\S)LYUHYK¶0:(*LY[PÄLYHK(YIVYPZ[

Djsö åep
lkshek kse
såpexj m
x
ASEANNA
KONTOR
SUTENSILI

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Telefon: 560 304 70

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Grundat 1921

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

Service & reparationer
av alla bilmodeller

Auktoriserad
serviceverkstad för

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

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

PLÅTSLAGERI


FÖNSTER


Allt inom bilvård

ENTREPRENAD


Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L O K A L E R

info@nyplat.se
www.nyplat.se

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Ekerö
Farmartjänst AB

L E D I G A

Trygghet & Kvalitet

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

BILSERVICE


Ekerö Färglager
Träkvista Torg

Ekerö Centrum
ARKITEKT


FÄRG TAPET
GOLV

Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

| service för dig! 41

LOKALER


R

Brottmål
O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

BILUTHYRNING

FÄRGHANDEL


LO

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



ER

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

VÄRMEPUMPAR
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

LACKERING


M

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

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

Telefon:

www.micklack.se

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport
– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

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

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

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&'9:8:B7:G'%&&
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En kär make, far, morfar och farfar fyller 90 år
den 15 december i Älvnäs, vi gratulerar!
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Välkommen Karin Magdalena!
Vikt 3375, 49 cm. Tack till personalen på KS!
Familjen Leander

SFÖRBUN



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

  FÖDDA

• Per Linné, Hilleshög, avled den 12 november
i en ålder av 64 år.
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Adelsö buss AB utökar och söker
Busschaufförer för Ikeabussens räkning
måndag- fredag 15:30-20:30
Hyrverks/limousine-chaufför (taxikorts krav)
med mycket god lokal kännedom och service anda
Kontakta:
Johnny Bryggman
info@miljobuss.se
Tel: 08-560 512 80

Behöver din hund
bada eller klippas?
Kom till Tassa In!

Stort grattis Åke
på 50-årsdagen
den 19/12 önskar
Soﬁe, Alice, Adéle
och Christian!



Smulan har tittat ut! Lyckliga föräldrar är Sara
och Simon Andersson, Trollhättan.
Farmor och farfar gratulerar.

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

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ

Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

ss
Ny adre

Din jurist på Mälaröarna

Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas på bankgiro
5129-2308

Hembesök t Jour dygnet runt

Mälarö

TRYCK V-TAB, Södertälje 2011

ställt material samt för fel i annonser mer än till annonspriset.
HEMSIDA www.malaro.com/mn

Brommaplan 420, Bromma
Tel. 08-709 86 50
www.fonus.se

Johan Kull

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

Tidningen ansvarar ej för icke be-

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Varmt välkommen till Fonus i Bromma!

❥

Prenumerationer

!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

Jag hjälper dig med alla frågor kring begravning, gravsten, juridik
och försäkringar.

OMSORG

Box 100, 178 22 Ekerö

www.klockarebolaget.se

6I©NNS OMDUBEHyVEROSS

med omtanke

ADRESS

vasterort@veterankraft.se - Tel 08-730 07 20 - www.veterankraft.se

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR

HEMTJÄNST

• 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.

Är du pensionär
och vill
jobba hos oss?
Ring 08-730 07
20

- etab. 1818 -

Vi städar både före och efter julhelgen!
Ring 08-560 243 62
eller maila till
info@malarostad.eu

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

Veckohandla
och mycket
mycket mer...

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

JULFINT!

ANNONSER

Läxläsning
Matlagning
Snöröjning
Assistans

H

O

IK

REDAKTION

www.ekerostad.com
070-159 41 14

08-410 200 42
Bryggavägen 5

Städning
Trädgård
Barnpassning
Hantverk

AC - service

nyheter

Allt inom städ
och vaktmästeri

Vi gör vardagen lite enklare!

&YRHJULSINSTËLLNINGAR

MÄLARÖARNAS

Nu hemstäd!

Humanjuridik
Affärsjuridik

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR

Ring 08-560 243 66 eller
skicka mail till
info@malaroomsorg.se

• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme.
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före vår utgivningsdag.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00.

MN på nätet www.malaro.com

Din hundfrisör på Mälaröarna
Lotta Froman, dipl hundfrisör
Telefon 070-600 34 11 z Stenhamra

• Maud Birgitta Bergvall, Ekerö, avled den 24
november i en ålder av 60 år.

Utgivning
2012

Jan 23
Feb 6, 20
Mar 5, 19
Apr 2, 23
Maj 7, 21
Juni 4, 18
Aug 20
Sep 3, 24
Okt 8, 22
Nov 5, 26
Dec 10, 17

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Bredband,
är det något
för mig?

Ring

Ring

Ring

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

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

Köpa dator
med
installation?

Bärbar eller
stationär
dator?

Installationshjälp datorer
/ program

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 62880 TILL 71122

W W W.SVENSKFAST.SE

Ge barnen en
godare jul. Bjud på
ett pepparkakshus.

EKERÖ VÄSBY 6 rok, ca 174 + 28 kvm

 Nyrenoverad villa i TOPPSKICK!  Allt i 1-plan  Hög standard o smakfulla materialval  Låga driftskostnader

Läs mer på svenskfast.se
En riktigt god jul önskar vi på
Svensk Fastighetsförmedling.
Till förmån för:

ADELSÖ SÄTTRA

SMS:A 64316 TILL 71122

SMS:A 64461 TILL 71122

PRIS 4 975 000 kr/bud. TOMT 998 kvm . Klövervägen 3.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, ca 108 kvm

2 st villatomter 1.897kvm + 1 972kvm

 Populärt enplanshus  Bra skick  Låg driftskostnad  Barnvänligt

PRIS 695 000 kr/bud. TOMT 1.897 + 1 972. Sättra gård. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 170 kvm. Lupingränd. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

SMS:A 47315 TILL 71122

 Mysig bykänsla  Fri utsikt  V/A i tomtgräns  695.000kr/tomt

FÄRINGSÖ STENHAMRA 3 rok, ca 62 kvm

 Charmigt enplanshus i toppskick  Möjlighet att bygga till  Högt läge

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

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 1 219 kvm. Gudmundvägen 3 A.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

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

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

Här är ett urval av bostäder
vi har sålt under året.

GÅR DU OCKSÅ I SÄLJ TANKAR?

Vi vet att många funderar på en ny bostad under julhelgerna. Därför är det
hög tid att kontakta oss om du vill sälja din bostad efter årsskiftet. Vi ordnar med
din försäljning medan du firar jul i lugn och ro. Ring 08-564 109 40 så berättar
vi mer om hur du kan göra en riktigt bra bostadsaffär.

Ett riktigt fridfullt julfirande önskar
vi på Svensk Fastighetsförmedling Ekerö!

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

