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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Till slut kom lite kyla så att snökanonerna kunde dra igång för att bädda in Ekebyhovsbacken i ett vitt täcke. 
På bilden Joakim Blomqvist som tillsammans med sin bror Alexander Blomqvist driver backen. | 16    
                       Foto: Ewa Linnros

Konflikt
kring
namnlistor
En polisanmälan har gjorts mot hanteringen av 
namnlistorna med underskrifter för en folkom-
röstning gällande försäljningen av Ekerö bostä-
der. | 4

ANTAGNA DETALJPLANER
Två omtalade detaljplaner och ett upphandlingsbeslut 
om äldreboendet i Stenhamra klubbades igenom på 
2011 års sista kommunfullmäktige. | 6

”Ofta så utsätts vi även för en omfattande 
skadegörelse i form av krossade fönsterru-
tor och förstörd egendom i form av trasiga 
bänkar, staket och leksaker. Nu senast så 
har vi även haft besök av inbrottstjuvar som 
genom en trasig fönsterruta gått in och stu-
lit en del saker. Detta blir ju en ganska hög 
kostnad för kommunen och som i det långa 
loppet kommer att drabba barnen som går 
på förskolan.” | 26 tyck

KRITIK FRÅN SKOLINSPEKTIONEN
Skolinspektionen har funnit allvarliga brister i Ekerö 
kommuns utredning och handläggning av 19 elever 
inför att de börjat i särskolan. | 12

KLIMATSMARTA TULPANER
Alverbäcks blommor på Ekerö är först ut i landet med 
att klimatkompensera för sina tulpanodlingar.  | 14

LÄGET I 
MÄLARÖ HF
Mälarö HF tog sig till All-
tvåan i december. Just nu 
ligger de sist i serien men 
allt kan bara bli bättre, 
säger lagets tränare 
Micke Kempe. | 28
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 Priser från 445 kr/timme
 Fast pris aktiebolagsbildning
 Webbaserad rapportering 

Allt inom städ
www.mälaröstäd.com  

08-560 243 62  info@malarostad.eu

Hemstäd  Fönsterputs  Flyttstäd
Företagsstäd  Skolstäd m.m
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Kaffet 
är alltid på!

      

Till dig 
som ska 
köpa 
progressiva!

Marknadens bästa progressiva glas 

med garanterat lägsta prisgaranti!

Pris progressiva inkl. båge fr   2690:-
Välkommen in så berättar 

vi mera vad BRA, BÄTTRE, BÄST 
innebär!

Progressiva glas
Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Gäller t.o.m 28 feb 
2012.  Kan ej 

kombineras med 
andra erbjudanden. 

Prisex gäller kategorin 
BRA-progressiva

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.

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
Leif Qvist – målningar från 
Storsudret, egna formgivna 
bruksföremål. 28-29 jan 
samt 4-5 feb, 12-16. Ekeby-
hovs slottsgalleri. Arr: Mälar-
öarnas konstförening.

Galleri Granit
Textilkonstnären Ane 
Svenheden ställer ut tovade 
kläder och konstverk. Till 
och med 19 feb. Galleri Gra-
nit, Barnens eget bibliotek i 
Stenhamra. 

Hantverksstallet
Ingrid Henning – olja. Öppet 
tor-sön kl 11-16. Jungfru-
sunds marina.

Kanalgalleriet
”Painters for humanity”, 
konst i välgörenhetsanda. 
Lördagar och söndagar kl 
11-15, Ångbåtsvägen 14, 
Ekerö C.

Konstvinden
Charlotta Lindvall, Lotta 
Johnzon, Lilian Ohlson, 
Anna Eriksson – oljemål-
ningar, akryl och akvareller, 
Helen Karlsson – gipsdesign 
och måleri. Lotta Johnzon 
– silversmide, Anna Lettse – 
fotografier. Lördagar kl 11-15. 
Konstvinden, Träkvista torg.

Utställning
Två mälaröbor ställer ut. Siv 
Norman – olja, akvarell och 
emalj, Gisela Linder – texti-

lier. 4-17 feb kl 12-17. Vernis-
sage 4 och 5 feb, Scandic 
hotell, Bromma.

EVENEMANG

Internetcafé
Seniornet träffas fredagar kl 
10-12 i Träkvista fritidsgård. 
Pris för medlemmar 20 kr, 
alla anda  välkomna för 40 
kr inkl. kaffe och kaka.

Fågelräkning
Mälaröarnas ornitolo-
giska förening uppmanar 
så många som möjligt att 
räkna och rapportera de 
fåglar som besöker fågel-
matningarna vid årets stora 
fågelräkning ”Vinterfåglar in 
på knuten”. 27–30 jan.

Ekebyhovs slott
28 jan kl 14: Sånga brass 
spelar. Kaféansvariga: 
Närlundadskolan 4 A. 29 
jan kl 13: ”Visan i tid och 
rum” – Peter Nydahl och Bo 
Simonsson sång, gitarr och 
keyboard. Kl 14: Vad gör psy-
kiatrin? Gillis Nygren, läkare 
och psykiater ser på dagens 
psykiatri utifrån sina egna 
erfarenheter. Kaféansvariga: 
Folkpartiet liberalerna. 4 feb 
kl 14: Flöjtkvartett. Kaféan-
svariga: Träkvistaskolan åk 
8. 5 februari kl 14: Historik 
och myter om Ekebyhovs 
slott, Göran Rydeberg berät-
tar. Kaféansvariga: EIK tjejer, 
fotboll 2000.

Film
Sarahs nyckel. Regi: Gilles 
Paquet-Brenner, Frankrike 
2010. Medlemskort i Film-
studion berättigar till inträde 
till höstens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
2 feb kl 19.30, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Ekerö bio
29 jan kl 15: Alvin och 
gänget 3 (sv. tal), från 7 år. 
Kl 19: En enkel till Antibes, 
barnt. 5 feb kl 15: Nalle Puh 
(sv. tal), barnt. Ekerö bio, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Stann- och strykfåglar
Mälaröarnas ornitologiska 
förenings ordförande Urpo 
Könnömäkis trädgård och 
hans omtalade fågelmatning 
gästas alltid av diverse vin-
terfåglar så här års. Utmärkt 
tillfälle för nybörjaren att få 
en genomgång av vad som 
kan ses på en fågelmatning 
en dag i februari. 4 feb kl 9, 
Nyponvägen 7, Älby Hage. 

Jazz
Sean Nowell quintet, en 
svensk-amerikansk succé. 
4 feb kl 19, Ekebyhovs slott. 
Entréavgift. Arr: Jazz på 
Mälaröarna, Studieförbun-
det vuxenskolan, Ekerö 
kulturnämnd.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)

2  på G | 



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 2 900 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 163 kvm, biarea: 26 kvm
Tomt: 801 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1980
Adress: Fållvägen 16
Visas sön 22/1 14.00-15.00
och mån 23/1 18.00-18.30
Sms:a: FB 1071-2951 till 72456 för
beskrivning

Praktiskt och välskött hus med
fyra sovrum, rymligt vardagsrum
och två badrum. Plan trädgård
som gränsar till allmänning.
Fristående garage med stort
förråd. Lugnt område, nära skolor,
bussar och affär. OBS! Anmälan
krävs till måndagsvisningen!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2951.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 1 450 000:-
Boarea: 79 kvm
Avgift: 5.913:-/mån
Hiss: Ja.
Adress: Tegelbruksvägen 3A, 2 tr
Ring för visning!

Centralt belägen i Ekerö centrum
ligger denna trevliga och
välplanerade lägenhet om 3rok.
Rymligt kök med matplats för 6-8
personer. Stort vardagsrum och
utgång till balkong.
Totalrenoverad i fantastisk stil.
Lyxigt badrum med tvättmaskin.
Kök med bla. vinkyl. Flytta in och
bara njut. Här har ni nära till allt!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2680.

3:A EKERÖ CENTRUM

Accepterat pris: 2 500 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 110 kvm, biarea: 20 kvm
Tomt: 3 891 kvm Naturtomt
Byggt: troligen 1700-tal
Adress: Svartsjö Djurgård 1
Ring för information!
Sms:a: FB 1071-3023 till 72456 för
beskrivning

På historisk mark ligger denna
gamla arbetarbostad från sent
1700-tal, som den senaste tiden
har använts som fritidshus.
Underbar idyll inbäddat av
syréner och fruktträd. Huset
rymmer 2 stora sovrum på övre
plan. Entréplan med kök,
sällskapsrum, matsal och ljuvlig
glasveranda! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3023.

FÄRINGSÖ SVARTSJÖ

Fast pris: 4 845 000 - 5 395 000:-
7 rok, boarea: 182 kvm
Adress: Fantans Väg 1-13
Visas sön 22/1 14.00-14.45

På härlig sydsluttning erbjuder C4-Hus ljusa
moderna villor på tomter med äganderätt.
Välkomna till visningshuset, Fantans väg 31!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2864.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 8 000 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 230 kvm, biarea: 40 kvm
Tomt: 1 042 kvm Naturtomt
Byggt: 2011
Adress: Strandvägen 23 B
Ring för information!
Sms:a: FB 1071-2957 till 72456 för
beskrivning

Underbart nyproducerat hus med
exklusiva materialval och smarta
lösningar samt härlig Mälarutsikt
från både hus och den stora
terrassen! Energihus med mycket
låga driftskostnader. Lättskött
högt belägen tomt. Stora härliga
sällskapsytor, fem sovrum och
garage. Måste upplevas!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2957.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 3 950 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 144 kvm, biarea: 30 kvm
Tomt: 970 kvm
Byggt: 1989
Adress: Almhagsgränd 14
Visas sön 29/1 13.45-14.45
och tis 31/1 18.00-18.45
Sms:a: FB 1071-3009 till 72456 för
beskrivning

Underbart sjönära läge i trevliga
Lundhagen. Gångavstånd till bad
o Träkvista med affärer o skola
mm. Härlig enplansvilla med
garage. Plan tomt med fin altan
som badar i sol från söder. Fint
hus med bra stomme.
Ytskiktsrenovering behövs.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3009.

EKERÖ LUNDHAGEN

Fast pris: 4 350 000:-
5 rok, boarea: 153 kvm
Sanduddsvägen 22
Visas sön 22/1 14.00-14.45

Visningshus till salu! Ljus öppen planlösning, 3 bra
sovrum. I detta hus är tillvalen gjorda. Mälaren ses
glittra mellan träden några hundra meter bort.
Klart för inflytt Webbnr: 1071-2619.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 3 975 000:-
7 rok, varav 5-6 sovrum
Boarea: 190 kvm, biarea: 80 kvm
Tomt: 1 347 kvm Naturtomt
Byggt: 2005
Adress: Klubbstigen, 5B
Visas sön 29/1 10.30-11.30

Huset för den STORA familjen,
eller dig som behöver mycket yta.
Inbäddad av grönska i naturnära
kvarter finner ni denna nybyggda
villa. Barnvänligt och nära till
bland annat buss, skola och
Konsum. 5-6 sovrum och 3
badrum. Värmande kamin.
Södervänd altan. På tomten finns
både trädgård, gräsyta och berg.
Carport m förråd.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2955.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 1 395 000:-
Boarea: 73,5 kvm, biarea: 4 kvm
Avgift: 4.235:-/mån inkl vatten/
sophämtning/garage
Hiss: Nej.
Adress: Blåsbacksvägen 97
Ring för visning!

Äntligen en stor trea med
gavelläge! Nära buss och konsum
i lugna kvarter. Bra förening i
härligt område. Nytt kök i öppen
planlösning. Nybyggd inglasad
altan ut mot stor tomt att utnyttja.
På altanen i hörnan har ni sol hela
dagen. Förmiddagssol på den
stenlagda uteplatsen vid entrén.
Förråd om ca 4 kvm. Garage
ingår! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3017.

3:A FÄRINGSÖ STENHAMRA
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Gudstjänster

ONSDAG 25 JANUARI

Timmermannens kapell kl 18.30

Stenhamra församlingsgård

NYHET Ungdomsmässa
Kiki Svee, Mats Pyhäjärvi

TORSDAG 26 JANUARI

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Ellen Jakobsson

SÖNDAG 29 JANUARI

Sånga kyrka kl. 11.00

Gudstjänst med dop
Fjärde söndagen efter 
trettondedagen
Ellen Jakobsson
Sångsolist

TORSDAG 2 FEBRUARI

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Kiki Svee

Välkommen till

oss. Mer info på

vår hemsida.

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

Barn & ungdom

ÖPPET KYRKIS kl 9.30-12.00 
Måndagar, fredagar, Färentuna församlingshem
Onsdagar, Stenhamra församlingsgård
 
MINIORER kl 15.00-17.00

Måndagar, Färentuna församlingshem

JUNIORER kl 15.00-17.00

Tisdagar, Färentuna församlingshem

UNGDOM -En trappa ner kl 18.00-21.00

Onsdagar, Stenhamra församlingsgård

Barnkören är igång!

FÄRINGSÖ BARNKÖR kl 15.00-15.45

Torsdagar, Färentuna församlingshem

Färingsö Kids Gospelkör

Är du mellan 9 och 12 år? Gillar du att sjunga? 

Du är hjärtligt välkommen! Kom och Prova!

NÄR & VAR 
Torsdagar kl 17.30-18.30.
Stenhamra församlingsgård

KÖRLEDARE Ancie Martinson, 070-786 06 18

Vuxen
 

Halvera din elräkning
-dubblera din miljövinst

TORSDAG 26 JANUARI kl 19.30

Stenhamra församlingsgård

Per Ribbing från Sveriges Vindkraftkooperativ och 
Åsa Elmqvist från Svensk Vindkraftförening talar om de 
privatekonomiska fördelarna och de globala klimatför-
delarna med kooperativ vindkraft. Ta med dig din elräkning så 
räknar vi ut hur mycket du skulle spara. Vi börjar med 
Veckomässa i Timmermannens kapell kl. 19.00. 
Arrangeras av Lekmannakåren.

Konsert -Nordiska klanger

MUSIK AV GRIEG, SIBELIUS, SÖDERMANN 

OCH BO NILSSON

LÖRDAG 4 FEBRUARI kl 15.00

Stenhamra församlingsgård, Herman Palmsalen
Dirigent Matts Ekh, Jonas Lundahl piano

Start 
26 

januari
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KOMMUNEN | Alliansens 
förslag till kommunfull-
mäktige om att sälja Ekerö 
bostäder väckte motstånd. 
Oppositionen samlade in 
namnunderskrifter om en 
folkomröstning i frågan och 
lämnade in de underteck-
nade listorna till kommunen 
för beredning, men hante-
ringen av dessa listor har 
polisanmälts.

För att få till stånd en folk-
omröstning krävs namn-
underskrifter från minst 
tio procent av de röstberät-
tigade medborgarna i kom-
munen. Oppositionens 2 333 
namnunderskrifter uppgick 
till 13 procent. 

Listorna med namnunder-
skrifterna lämnades in till 
kommunen för beredning. 

Ö-partiets Ylva Forslid 
och socialdemokraternas 
Lars Holmström fick av en 
slump höra att strykning-
ar gjordes i de inlämnade 
namnlistorna.

– Vi hade arbetat otroligt 
mycket med denna namn-
insamling och vi var mycket 
trötta. Det kändes rätt hopp-
löst att de satt och strök. Vi 
hade själva gått igenom alla 
namn, berättar Ylva Forslid.

Hon säger att de försökte 
få stopp på strykningarna 
men lyckades inte. 

Kommundirektör Lars 
Hortlund berättar att Ylva 
Forslid och Lars Holmström 
vänt sig till honom och ifrå-
gasatt vad som pågick.

– Deras fråga var helt 
okey. Vi gick tillsammans 
till kanslichefen där ärendet 
var under beredning. Vi på 
tjänstemannasidan ska be-
reda dessa listor på korrekt 
vis. De tjänstemän som ut-
förde detta kunde konstate-
ra att det fanns underskrifter 
där det exempelvis saknades 
de sista siffrorna i person-
numret eller några som sak-
nade adress. Jag, Ylva Forslid 
och Lars Holmström såg att 
dessa markerades med gul 
penna. Det handlade alltså 
inte om strykningar utan 
markeringar. Dessa uppgif-
ter går dock att läsa genom 
markeringarna. Ingenting är 
borttaget. Därmed tog jag 
för givet att saken var utage-
rad och det i god stämning, 
säger Lars Hortlund.

För att namnlistor ska 
vara giltiga ska namn, full-
ständigt personnummer, 
adress samt underskrift fin-
nas med. Cirka tvåhundra 
namnunderskrifter blev 
gulmarkerade. När listorna 
gåtts igenom fanns 2100 
giltiga namnunderskrifter 
vilket var tillräckligt för att 

folkomröstningen skulle 
kunna genomföras.

Efter det inträffade po-
lisanmäldes kommunen av 
Tommy Svensson. Han till-
hör Ö-partiet men han har 
undertecknat polisanmälan 
endast med sitt namn och 
hemadress.

I polisanmälan står bland 
annat: ”Det har kommit till 
min kännedom att någon i 
kommunen vid granskning 
av listorna har strukit ett 
antal namnunderskrifter i 
listorna. Man har alltså obe-
hörigen förändrat listorna 
som upprättats för att utgöra 
bevis på att ett erforderligt 
antal kommunmedborgare 
begär att en folkomröstning 
genomförs.”

Tommy Svensson be-
gär att polisen utreder om 
strykningarna i listorna är 
en brottslig handling och 
om så är fallet ”vem som be-
gått brottet och att lagföring 
av vederbörande sker.”

Följden av detta blev att al-
lianspartierna satte in en an-
nons i MN där de krävde Ö-
partiet på en offentlig ursäkt 
för polisanmälan.

– Det är en privatper-
son som har gjort anmälan 
och inte Ö-partiet. Första 
gången vi i Ö-partiet tog 
upp polisanmälan var med 
anledning av annonsen i 
Mälaröarnas nyheter. I sak 
tycker vi att det är bra att det 
är anmält. Det handlar om 
vad man får göra med origi-
nalhandlingar som kommer 
in till kommunen. Det är en 
principfråga och man måste 
reda ut om man får stryka 
i originalhandlingar eller 
inte, kommenterar Ylva 
Forslid.

Polisanmälan togs upp för 
diskussion på kommunsty-
relsens möte. Ylva Forslid 
säger att hon flera gånger 
under mötet framförde att 
det inte var Ö-partiet som 
gjort polisanmälan.

– Ändå lägger alliansen in 
annonsen. Jag kan bara se 
annonsen som ett påhopp på 
vårt parti, men jag kan inte 
riktigt förstå varför. Det är 
så beklagligt att vi befinner 
oss på den här låga nivån. Is-
tället för att ha en saklig de-
batt och diskussion så möts 
vi i sandlådan. Den här an-

nonsen är ett sådant tydligt 
exempel på det, säger Ylva 
Forslid.

 Varför valde då allians-
partierna att be Ö-partiet 
om en offentlig ursäkt istäl-
let för att vända sig till Tom-
my Svensson?

– Tommy Svensson som 
gjort anmälan är en av de 
ledande Ö-partisterna. Han 
är gift med partiets grupple-
dare Ylva Forslid och han är 
aktiv politiskt. Är man i po-
litiken är man där alltid. Man 
kan inte i ena stunden sätta 
sig på en privat stol, fram-
förallt inte då det handlar 
om en politisk fråga, svarar 
kommunstyrelsens ordfö-

rande Peter Carpelan (M).
Hur ser då Tommy Svensson 
på sina olika roller i sam-
manhanget? Är det rimligt 
som politiskt aktiv att agera 
som privatperson i politiska 
frågor?

– Försäljningen är en po-
litisk fråga. Strykningarna 
är definitivt inte en politisk 

fråga. Det är en fråga om 
laglighet. Om jag som per-
son, genom mitt politiska 
uppdrag, blir bakbunden 
och inte kan polisanmäla det 
som eventuellt är ett brott, 
innebär det att politiker ska 
skydda andra politiker, det 
vill säga korruption. Det 
kommer jag aldrig att ställa 
upp på, säger Tommy Svens-
son.

Lars Hortlund säger att han 
inte har varit med om något 
liknande i någon kommun 
vare sig när det gäller förtro-
endevalda eller tjänstemän.

– Tjänstemännen som 
schavotterats på det här sät-
tet har tagit mycket illa vid 
sig, säger han.

–  Jag undrar kort och gott 
om det är brottsligt att stryka 
namn på en originalhandling. 
Jag är naturligtvis inte intres-
serad av att ”sätta” dit enskil-
da tjänstemän som utför sitt 
arbete. Ordern om strykning-
ar torde ha kommit från högre 
ort, säger Tommy Svensson.

Lars Hortlund poängterar 
att det inte har skett några 
strykningar överhuvudtaget 
utan endast markeringar.

– Här påstås att det begåtts 
en brottslig handling och det 
är en allvarlig anklagelse, sä-
ger Lars Hortlund.

                           
                           EWA LINNROS

Kontroverser kring namnlistorna

”Jag undrar kort 
och gott om det 
är brottsligt att 
stryka namn på en 
originalhandling”

”Det handlade 
alltså inte om 
strykningar utan 
markeringar”



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

Priserna gäller vecka 04 t o m söndag 29/1-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

 Kalvinnanlår 
 Svenskt Butikskött.     Gotland.  

    Ord pris 239:00/kg.

 Lammfärs 
 Svenskt Butikskött. 

    Gotland.  

Ord pris 115:00/kg.     

  

 199k    /kg 

  

 399k    /kg 

 Kalvfi lé 
 Svenskt Butikskött. 

    Gotland.      Ord pris 479:00/kg.

Ett fantastiskt mört kött!

 Entrecôte 
 US Beef.     

Hängmörat.  

Ord pris 439:00/kg.     

  

 349k    /kg 

  

 99k    /kg 

Prova våra populära biffar 

från delikatessen.. 

 Tappens !
 Lammfärsbiffar 
   Ca 130 g/styck.   Gotland.  

 Jfr pris 134:61/kg.     

Ord pris 20:00/st.

 Tappens !
 Wallenbergare 
   Ca 130 g/styck.    

Ord pris 169:00/kg.

     

  

 69  90  /kg 

kött från vår

disk! Välkommen!
MANUELLA

 2 för 

 35k     



Förskollärare till 
Kids2Home Ekerö
Du är utbildad förskollärare
Till våren 2012 söker Kids2Home utbildade förskol-
lärare till vår nya förskola i centrala Ekerö. Vi erbju-
der delaktighet i uppbyggnaden av förskolan och att 
arbeta i ett entreprenörsdrivet företag med snabba 
och korta beslutsvägar.  Vi är en serviceorganisation 
där vårt syfte är att barn och föräldrar ska trivas då 
vi ska ha Ekerös trevligaste personal. Förskolan kom-
mer under 2012 att ha fem avdelningar. 

Vi erbjuder busskort om du bor utanför Ekerö, 
arbetskläder, pedagogisk lunch, friskvårdspeng,
privatsjukförsäkring samt ferietjänst till förskollärare
 
Vi jobbar i pedagogiska arbetspass under förmid-
dagen både inne och ute. Pedagogerna jobbar 
tillsammans med alla barn över avdelningarna och 
ansvarar för sitt område som Montessori, musik, 
engelska, matematik, svenska, teknik och Mulle mm. 
Vi har även Röris och mycket lek. Vi lägger stor vikt 
i bemötande och förhållningssätt, harmoni, respekt 
och artighet.

Du:
 r ett föredöme vad gäller bemötande av både 

barn, föräldrar och kollegor
 ppskattar en rak och tydlig dialog
 ppskattar att lära dig nya saker och utveckla dina 

be ntliga kompetenser
 Har en hälsoinriktad och positiv livsstil och är 

rökfri.

Mejla CV till vår förskolechef Jennie Folkinger 
jennie.fokinger@kids2home.se
Eller ring 076-866 42 17.

Ekerö kommuns

Ungdomskultur-
stipendium 2012    
Föreslå en kandidat eller ansök själv! 

Ekerö kommuns ungdomskulturstipendium
riktar sig till dig som vill fördjupa dig inom 

dans, konsthantverk, kulturmiljö eller som nå-
got sätt har bidragit till kulturlivets utveckling. 

Stipendiet är på 20 000 kr. 

Läs mer på kommunens hemsida 
www.ekero.se 

Ansökan om stipendium eller förslag till 
stipendiat skall lämnas till:
Ekerö kommun, kulturnämnden, 
Box 205, 178 23 Ekerö. 
Du kan även maila in din ansökan till: 
kulturnamnden@ekero.se 

Upplysningar lämnas av Magnus Ljung, 
telefon 08-560 39 111 eller 
magnus.ljung@ekero.se

Sista ansökningsdag är 
den 15 februari 2012

Ekerö kommuns

Kulturstipendium 
2012    

Föreslå en kandidat eller ansök själv! 

Ekerö kommuns kulturstipendium har som 
syfte att stödja förtjänstfulla insatser inom alla 
områden av kulturell verksamhet. Kulturstipen-
diet utdelas till personer eller till organisationer 
och sammanslutningar som är bosatta respek-
tive verksamma inom Ekerö kommun eller har 
annan särskild anknytning till kommunen.  

Stipendiet är på 20 000 kr. 

Läs mer på kommunens hemsida 
www.ekero.se 

Ansökan om stipendium eller förslag till 
stipendiat skall lämnas till: Ekerö kommun, 
kulturnämnden, Box 205, 178 23 Ekerö. 
Du kan även maila in din ansökan till: 
kulturnamnden@ekero.se 

Upplysningar lämnas av Magnus Ljung, 
telefon 08-560 39 111 eller 
magnus.ljung@ekero.se

Sista ansökningsdag är 
den 15 februari 2012

6  nyheter | 

KOMMUNEN | Klubbade 
detaljplaner för Nibbla 
backe och SL:s nya bussde-
på i Enlunda var några av de 
punkter som avhandlades 
på 2011 års sista kommun-
fullmäktigesammanträde 
den 15 december. Likaså 
beslutades att genom-
föra upphandlingen av det 
särskilda äldreboendet i 
Stenhamra.

Två omtalade detaljplaner 
klubbades igenom under 
sammanträdet. Byggnads-
nämndens ordförande Len-
nart Nilsson (M) berättade 
om läget både kring flytten 
av bussdepån från nuva-
rande placering i Ekerö cen-
trum till Troxhammar och 
om planläggningen av det 
område i Nibbla backe där 
det så kallade Cornelistor-
pet är beläget. 

– Platsen vid Enlunda är 
vald utifrån SL:s önskemål 
om närhet till Ekerö cen-
trum och utrymme för alla 
bussar. Dock måste proble-
met lösas med hur vi ska 
klara trafikförsörjningen i 
området som redan är tungt 
belastat av trafik till och 

från Färingsö trä, beskrev 
Lennart Nilsson.

Han berättade att Tra-
fikverket ställt sig positiva 
till en rondellösning i om-
rådet, vilket förhoppnings-
vis kan avhjälpa problemen 
med ökad trafik. Likaså 
kommer nya infartsparke-
ringar att behöva anläggas.

Detaljplanen för Nibbla 
backe har också rönt stor 
uppmärksamhet, både lo-
kalt och runt om bland Cor-
nelisvänner i Sverige. När 
det uppdagades att natio-
nalskaldens barndomshem 
är beläget i området som 
skulle styckas av till tomter 
och därmed riskerade att 
rivas, väcktes kraftiga pro-
tester.

– Nu har åtgärder vidta-
gits för att torpet ska kunna 
finnas kvar genom att det 
ligger på en separat tomt 
som självfallet har samma 
byggrätt som övriga fem-
ton byggrätter i området, sa 
Lennart Nilsson.

Ärendet som gällde upp-
handlingen av äldreboendet 
i Stenhamra och som enligt 

beräkningarna ska vara fär-
digbyggt 2014, var föremål 
för många och långa dis-
kussioner. Dels hur för-
frågningsunderlaget ska 
tas fram och dels huruvida 
även kommunen ska vara 
med och lägga ett eget an-
bud på driften, men även 
när det gäller hur man ska 
kunna säkerställa en god 
vårdkvalitet i dessa tider av 
vårdskandaler bland privata 
äldrevårdsaktörer.

Socialnämndens ordförande 
Staffan Strömbäck (M) il-
lustrerade genom att ta med 
sig en tom plunta upp i ta-
larstolen, att innehållet i en 
produkt inte alltid överens-
stämmer med omgivning-
ens fördomar, varken när 
det gäller spritbehållare eller 
äldrevård. Han berättade om 
de uppföljningar och utvär-
deringar som både nuva-
rande vårdbolag och kom-
munen kontinuerligt gör för 
att säkra kvaliteten i vården 
och försäkrade att befintliga 
påtryckningsmedel och kon-
trollfunktioner är tillräckliga 
för att säkra vårdkvaliteteten.

Solveig Brunstedt (C) var  

positiv över beslutet om 
upphandling.

– Jag ser kvällens beslut 
som en liten julklapp till 
Stenhamraborna, sa hon och 
berättade att första gången 
hon hörde talas om byg-
gandet av ett äldreboende på 
Söderströmska tomten när 
hon engagerade sig i lokal-
politiken för 30 år sedan.

Samåkning i kollektivtra-
fikkörfältet var ytterligare 
en punkt på dagordningen 
och samtliga partier var 
överens om att kommunen 
ska uppvakta länsstyrelsen 
och Trafikverket om att få 
genomföra dessa åtgärder i 
väntan på fler körfält.

Huruvida Adelsö kom-

mer att få någon återvin-
ningsstation på nytt efter 
att ha varit utan under två år 
är en fråga som länge ställts 
och som ännu inte kan få 
något konkret svar. 
Tekniska nämndens ordfö-
rande Anna-Karin Ullgren 
besvarade den interpella-
tion som ställts av Solveig 
Brunstedt (C) med att det 
självklart ska finnas en åter-
vinningsstation på ön. 

– Dock måste vi först 
få till en heltäckande av-
talsmall mellan förpack-
ningsindustrin (FTIAB) 
och Kommunförbundet 
Stockholms län. Den ska 
sedan ligga till grund för 
enskilda avtal mellan kom-
muner och FTIAB, sa hon.

Hon berättade dessutom att 
det har kommit in nya al-
ternativa placeringsförslag. 
Bland annat finns en tänk-
bar placering i anslutning 
till hembygdsgården och 
där kyrkan dessutom har 
sagt sig vara villig att ställa 
mark till förfogande.

LO BÄCKLINDER

Äldreboende och bussdepå 
på sista kommunfullmäktige

Lyckat försök 
med RUT-avdrag

KOMMUNEN | I Ekerö kom-
mun använder sig nästan 
1 500 kommuninvånare av 
möjligheten till RUT-avdrag, 
vilket motsvarar 37 heltids-
jobb. Detta är en ökning 
med 23 procent mot 2010.

Detta visar en undersökning 
gjord av Företagarna som ba-
seras på Skatteverkets statis-
tik från januari 2011 fram till 
första veckan i december.

– Avdraget har fortsatt att 
skapa nya vita jobb. RUT-
avdraget underlättar för väl-
digt många att få vardagen att 
fungera genom möjligheten 
till hjälp med städning, föns-
terputsning och annat hus-
hållsnära arbete, säger Bengt 
Bengtsson, regionchef för 
Företagarna Stockholms län.

I Ekerö kommun motsvarar 
de ökade avdragen ett värde av 
9,5 miljoner kronor enligt be-
räkningarna och i hela Stock-
holmsområdet är ökningen 
cirka 20 procent vilket mot-
svarar 585 miljoner kronor.

Totalt sett har avdraget 
under 2011 motsvarat 2 277 
heltidsjobb i Stockholms 
län, jämfört med 1 859 un-
der 2010. Av dessa återfinns 
nästan hälften i Stockholms 
stad. Som tidigare undersök-
ningar visat är det dessutom 
i hög grad personer som stått 
långt från arbetsmarknaden 
som fått jobb.

LO BÄCKLINDER

”Dock måste pro-
blemet lösas med 
hur vi ska klara 
trafikförsörjning-
en i området som 
redan är tungt 
belastat av trafik”



Söndag 5/2 kl 11.00 

i Adelsö kyrka

FAMILJEGUDSTJÄNST 

präst: Lizen Anterud 

Adelsö-Munsö barnkör

under ledning av Mie Johansson

Söndag 5/2 kl 11.00 

i Lovö kyrka

GUDSTJÄNST MED SMÅ 
OCH STORA 

präst: Christer Kivi 

Lovö barnkör

under ledning av Klara Valkare

Lovö kyrkas kör

under ledning av Leif Asp

KYRKSIDAN

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

Gudstjänster

Mer information:

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i 

SvD eller DN på fredagar

Nyheter & information från våra församlingar                                                       nr 1 2012

Onsdag 25/1
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA I TAIZÉTON 
Jonas Gräslund

Söndag29/1
Ekerö kyrka kl 11.00

Högmässa, Ralph Sjöholm, 
Sonorakören,  
dirigent: Mait Thoäng

Munsö församlingsgård kl 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Elin Rundh Dapo,  
orgel: Rickard Backlund

Drottningholms slottskyrka  
kl 16.00 

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, Dam-
kören Boo Kapella,  
dirigent: Marianne Ribbing

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA 
Jonas Gräslund, 
Sång: Nora Prigorowsky, 
Ivi Pettersson, Josefine Häll,  
orgel/piano: Helena Hansson 
MIDDAG (50:-)

18.00 Film: Smultronstället

Onsdag 1/2
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA
Ralph Sjöholm

Söndag 5/2
Adelsö kyrka kl 11.00

FAMILJEGUDSTJÄNST 
Lizen Anterud, Barnkören under 
ledning av Mie Johansson

Lovö kyrka kl 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ OCH 
STORA, Christer Kivi, 
Lovö barnkör under ledning av 
Klara Valkare,  
Lovö kyrkas kör, dirigent: Leif Asp

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA 
Jonas Gräslund,  
fiol: Rode Gustavsson,  
orgel/piano: Torbjörn Gustavsson

Ekerö kyrka kl 18.00

OBS! TIDEN

LJUSMÄSSA 
Ralph Sjöholm, Ekerö kyrkokör,  
dir: Kerstin Baldwin

Mälarökyrkan kl 19.00

CAFÉ SUMO – FESTER MED 
RESTER – ATT ÅTERVINNA DET VI 
SLÄNGER  Förlagsredaktör Anna 
Braw som gjort bland annat ”Kyrk-
kaffeböckerna 
Samarr med Mälarökyrkan

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

28/1 - om Hoppet ... 
4/2 - Ny ”Adelsö-Munsöpräst”

Kyndelsmässodagen – en dag om ljus ...
Kyndel  – ett gammalt 

svenskt ord för ljus. På  

Kyndelsmässodagen finns 

ljuset med i våra gudstjänster 

– i bibeltext och tradition.

Numera är stearinljusen stämnings-
skapare – förr var de belysningen när 
det var mörkt.

Välsignade ljus
Stearinljusen var viktiga både i kyrkan 
och hemma. Så viktiga, att man gärna 
ville ha Guds välsignelse över ljusen.

Under medeltiden tog man med sina 
nystöpta ljus till kyrkan för att få dem 
välsignade den här dagen. Antagligen 
gav man också ljus till kyrkan.

Världens ljus
Fyrtio dagar efter Jesu födelse besökte 
Josef och Maria templet med det lilla 
Jesusbarnet.

Det lilla barnet som väckte uppmärk-
samhet. Bibeln berättar om Hanna och 
Symeon, två åldrade människor, som i 
Jesus kände igen Världens Ljus ...

Barn och stjärnor ...
Kyndelsmässodagen – en barnets eller 
barnens och ljusets högtid:

Bär vi barnet i vårt hjärta
blir vi bot för världens plåga.
Gud är hos oss, ljus i natten,
för att hjälpa oss att våga.
Ljuset bär oss. Gud är nära 
ett litet barn som ser oss.
 Ps 744 Ylva Eggehorn

 Marianne Abrahamsson

LJUSGUDSTJÄNST
PÅ KYNDELSMÄSSODAGEN

Ekerö kyrkokör
under ledning av

Kerstin Baldwin

präst

Ralph Sjöholm

Söndag 5/2 kl 18.00 
i Ekerö kyrka

ÖPPET LÖRDAGAR
10.00-14.00

VARUMOTTAGNING tisdagar 
kl 13.00-20.00  samt lördagar

TACK ALLA GÅVOGIVARE  
OCH KÖPARE!  

2011 kunde vi skicka 350 000 till 
olika hjälpändamål!

Vill du vara med? Vi behöver fler  

VOLONTÄRER
Kontakta Gabriella Wessman

 08-560 250 60



Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan) 
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40           Se hela vårt utbud på:
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)               www.maklarringen.se

Ekerö Lundhagen
Stort sjönära hus med högt och soligt läge i populära Lundhagen. Viss sjöutsikt! Rejäla sällskapsutrymmen och
öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Fyra bra sovrum och allrum med kakelugn. Ett nyrenoverat
badrum med relax. Låga driftskostnader. Härlig trädgård med gott om fruktträd och bärbuskar. Carport för två
bilar och gott om förråd. Barnvänligt läge längs med återvändsgata. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a
innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 172 kvm + 41 kvm
*Tomt: 1 164 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 750 000 kr
  

Boarea: 172 kvm + 41 kvm
Tomt: 1 164 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 750 000 kr

Oa-Vägen 27
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Lundhagen
Äntligen är ett stort hus i populära Lundhagen till salu! Högt fint läge och en vidunderlig utsikt.
Totalt 263 kvm med 6 -7 sovrum, 2 badrum, bra sällskapsytor varav det ena med braskamin, båda med
utgång till stora balkonger i söderläge. Fin tomt med växthus. Garage i huset. Bergvärme ger låga drifts-
kostnader. Nära till skola, förskolor, bad och buss. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad
och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 153 kvm
*Tomt: 1 201 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 950 000 kr

  Boarea: 153 kvm
Tomt: 1 201 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 950 000 kr

Jungfrusundsvägen 53B
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Närlunda
Stort och fräscht hus i populärt villaområde nära Mälaren. Modernt och renoverat! Bra planlösning med
möjlighet till lätt förändring gör detta hus perfekt för både småbarns och/eller tonårsfamiljen. Rymliga 6 rum
och kök, varav 3-5 sovrum. Braskamin. Fräscha våtrum, relax med bar och bastu. Stor tvättstuga och mycket
bra förvaringsutrymmen. Praktiskt med garage i huset. Härligt altandäck om ca 55 kvm med sol hela dagen,
en härlig plats. Lättskött tomt med ogenerat läge. Lugnt men ändå avskilt mitt i Ekerö tätort! Gångavstånd till
bad, förskola och skola. Bra busskomunikationer till Brommaplan. Besiktigad.

*Boarea: 136 kvm, Biarea: 62 kvm
*Tomt: 1 227 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rd/bergstomt
*Accepteratpris: 4 250 000 kr

  Boarea: 136 kvm, Biarea: 62 kvm
Tomt: 1 227 kvm natur/trädgård/bergstomt
Accepteratpris: 4 250 000 kr

Harvägen 3A
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Attraktivt parhus med perfekt läge på centrala Ekerö. Ljust och fräscht och nästan som nytt! Byggår 2006.
Vardagsrum med stora fönsterytor, fräscht kök, 3 bra sovrum, allrum och helkaklade våtrum. Stort altandäck
som delvis är under tak. Härlig trädgård med fina planteringar och stora gräsytor. Carport med förrådsdel.

*Boarea: 126 kvm
*Tomt: 544 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 975 000 kr

  Boarea: 126 kvm
Tomt: 544 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 975 000 kr

Nedergårdsvägen 8
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gräsåker
Otroligt fräscht och modernt radhus om totalt ca 172 kvm. Fräscht kök med plats för 6 pers, stort
vardagsrum med utgång till fin skyddad trädgård. Övre plan med 3 bra sovrum, en möblerbar hall och kaklat
badrum. Källarplan med allrum, ett sovrum, tvättstuga och 2 förråd. Garage i länga. Bra läge, nära både skola
och dagis. Besiktigad.

*Boarea: 116 kvm Biarea: 56 kvm
*Tomt: 175 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 2 800 000 kr

  Boarea: 116 kvm Biarea: 56 kvm
Tomt: 175 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 2 800 000 kr

Gräsåkersvägen 7D
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Superfint hus i omtyckta Sandudden. Här bor du barnvänligt och sjönära i ett modernt hus med bra
planlösning. Fräscht kök med öppen planlösning mot vardagsrum, nytt mörklaserat ekbrädgolv. Utgång till
mysig balkong. Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Välanlagd trädgård med två stora altandäck.
Carport och förråd.

*Boarea: 111 kvm
*Tomt: 284 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 075 000 kr
  

Boarea: 111 kvm
Tomt: 284 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 075 000 kr

Siltgränd 17
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan) 
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40           Se hela vårt utbud på:
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)               www.maklarringen.se

Ekerö  Älby Hage (Helgö)
Nästan nybyggd villa med gammeldags charm i härligt lantlig miljö vid populära Helgö. Genomgående hög
standard med stora öppna sällskapsytor. Plan lättskött tomt med endast några hundra meter till Mälaren, viss
sjöglimt.Stor fin altan i söder med sol hela dagen. Cykelavstånd till skola och affär. Buss strax utanför
fastigheten.

*Boarea: 207 kvm
*Tomt: 1 885 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 500 000 kr
  

Boarea: 207 kvm
Tomt: 1 885 kvm natur/trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 500 000 kr

Älby Gårds Väg 2
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gällstaö
Sjönära läge! Modern design och fina materialval har detta trevliga 2-plans parhus ritat av Gert Wingårdh.
Genomgående hög inredningsstandard. Stora fina fönster och ljusschakt ger härligt ljusinsläpp. 3 bra sovrum
och 2 helkaklade våtrum. 2 fina altandäck. Gällstaö är ett barnrikt och mycket omtyckt område med endast en
kort promenad till badplats, båtbryggor, förskola, buss och marina med restaurang. En fantastisk natur, med
Mälaren runt om kring, fina ströv -och motionsområden. Besiktigad och dolda fel försäkrad.

*Boarea: 129 kvm
*Tomt: 110 kvm
*Accepteratpris: 3 750 000 kr
  

Boarea: 129 kvm
Tomt: 110 kvm
Accepteratpris: 3 750 000 kr

Riksrådsgränd 2
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Funderar du på att renovera köket? Då är det här kvällen för dig! 

Det kan vara svårt att veta var man ska börja med en köksrenove-
ring. Man har ofta många frågor, saknar hantverkare och har svårt 
att föreställa sig det slutliga resultatet och vägen dit. Var ska 
man börja? Vilka funktioner är viktigast? Vad har man för budget?

Vi har bjudit in Charina Eriksson från i.d.f. consulting som hjälper 
oss att få svar på våra frågor. Hon har jobbat inom heminredning 
sedan 1993 och jobbar efter flera olika koncept. Välkommen!

Plats: Mäklarringens kontor på Ekerövägen 82 (YA

Vi bjuder på snittar och dryck.

Anmälan görs till ekero@maklarringen.se alternativt ring till 
kontoret på 08
Obs, begränsat antal platser.
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Ekerö Skärvik
Sjönära enplansvilla på hörntomt i populära Skärvik. Genomgående bra standard. Kaklade badrum, stort
vardagsrum i vinkel med braskamin. 4 bra sovrum och garage ombyggt till kontorsrum. Fantastisk trädgård
som måste upplevas, blommar hela sommaren. Stor härlig altan i sydväst med sol hela dagen. Besiktigad.

*Boarea: 196 kvm
*Tomt: 1 052 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 4 850 000 kr

  Boarea: 196 kvm
Tomt: 1 052 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 850 000 kr

Ledungsvägen 28
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Sjönära och sjöglimt! Mycket bra läge endast några steg från Mälaren med fin badplats. Totalt 168 kvm i bra
skick. Kaklat duschrum samt 3 rum + matrum och kök på ovanvåningen. Bottenvåning med 2 rum samt
mycket fin relaxavdelning med bad, bastu och dusch. Separat tvättstuga. Bra driftskostnader med bergvärme.
Mysig altan delvis under tak, sjöglimt. Garage/förråd. Centralt bra läge med gångavstånd till buss, mataffärer,
skola och förskola. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 150 kvm, Biarea: 18 kvm
*Tomt: 1 092 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 475 000 kr

  Boarea: 150 kvm, Biarea: 18 kvm
Tomt: 1 092 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 475 000 kr

Strandvägen 23
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Degerby
Sjöutsikt och sjönära! Ett fantastiskt trevligt hus invid sjön Igelviken. Del i samfällighet -bad (1 min från
huset), brygg, grönområden. Huset är byggt 2006 om totalt ca 208 kvm i hög standard och med många fina
detaljer. Planlösningen passar både småbarns och/eller tonårsfamiljen. 7 rok. Fantastisk sällskapsdel med
sjöutsikt, tak i nock, stora fönsterpartier och eldstad. Modernt och stilrent kök. Kaklade våtrum och
tvättstuga med groventré och dusch. Fin trädgård med hörnläge. Stor insynsskyddad altan med bra solläge.
Garage/uthus. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 193 kvm
*Tomt: 1 685 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 200 000 kr

  Boarea: 193 kvm
Tomt: 1 685 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 200 000 kr

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

Ekerö Färingsö
Med härlig sjöutsikt och fin vidsträckt utsikt över området ligger denna fina totalrenoverade villa från
sekelskiftet. Soligt läge. Stor tillbyggd altan med sjöutsikt åt söder. Servitut på bl a brygga  och båtplats.
Fastigheten ligger vackert på södra Färingsö, endast 2,5 mil från Stockholm. Besiktigad.

*Boarea: 160 kvm
*Tomt: 3 880 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 4 950 000 kr

  Boarea: 160 kvm
Tomt: 3 880 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 950 000 kr

Tureholmsvägen 146
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra - Sundby By
Belägen i kulturby intill väderkvarn. Ca 1 mil från Ekerö C och strax utanför tätorten Stenhamra ligger denna
mycket trevliga fastighet. Ogenerat läge på plan fin trädgårdstomt med bra solläge. Välskötta byggnader! Villa
om totalt ca 220 kvm byggår 1931, helt om -och tillbyggd 1983-85. Stort isolerat garage/verkstad om ca
79 kvm (välutrustat med bl a travers lyft, el, v/a, wc, ovanvåning med stort vindsförråd). Belyst uppställnings-
plats. Låg driftskostnad, bergvärme 2010! Två stora altaner samt balkong. Fruktträd, trädgårdsland och
växthus. Nära till busshållplats. Besiktigad.

*Boarea: 145 kvm, Biarea: 85 kvm
*Tomt: 3 075 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 4 395 000 kr

  Boarea: 145 kvm, Biarea: 85 kvm
Tomt: 3 075 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 395 000 kr

Sånga-Säbyvägen 13
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Munsö
Modern mycket fin en-plans villa i toppskick i omtyckt område med bullerby-känsla och naturen runt hörnet.
5 generösa sovrum,  2 fina badrum och öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Flertalet utgångar till
uteplatser, både trädäckade och stenlagda. Stort härligt utomhus-spa och ny stor tillbyggnad 2009 med bl a
ryggåstak och rum med loft. Nära till buss, dagis, skola, natur- och fina strövområden. Båtplats finns att hyra.
En villa för dig som söker underbar miljö med närhet till storstaden. Besiktigad.

*Boarea: 160 kvm
*Tomt: 1 022 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 2 995 000 kr

  Boarea: 160 kvm
Tomt: 1 022 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 2 995 000 kr

Kvarnstugevägen 24
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Bra skick och centralt läge i Gamla Stenhamra! 3 minuter promenad från Mälaren med fint bad. Bergvärme.
Mycket trevlig villa om totalt 210 kvm i genomgånde bra skick. Renoverad och moderniserad. Ombyggt och
nytt kök, 2 kaklade bad/duschrum + tvättstuga, 3-4 sovrum på entréplan samt 2 rum på bottenplan där det
ena är stort och passar perfekt som ett tonårsrum. Bra förvaringsutrymmen. Stor härligt trädgårdstomt, helt
plan och m hög insynsskyddande häck. Härligt altandäck m söderläge. Garage i huset. Två fristående förråd
samt växthus. Perfekt läge m nära gångavstånd till skolor, förskolor, buss, bad och mataffär. Besiktigad.

*Boarea: 107 kvm Biarea: 103 kvm
*Tomt: 1 581 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 325 000 kr

  Boarea: 107 kvm Biarea: 103 kvm
Tomt: 1 581 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 325 000 kr

Strandvägen 4
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Fin fristående 1-plansvilla på stor härlig hörntomt med fri utsikt i populära Älvnäs. 2-3 bra sovrum, stort kök
med burspråk och stort vardagsrum i vinkel med utgång till härlig trädäckad altan med sjöglimt i direkt
söderläge. Tvättstuga/groventré och stort badrum + extra duschrum. Vinterbonad friggebod och 2
uteförråd. Sjönära läge med närhet till fin badplats och brygga. Besiktigad.

*Boarea: 120 kvm
*Tomt: 824 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*UtgÃ¥ngspris: 4 295 000 kr
  

Koltrastvägen 23
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Boarea: 120 kvm
Tomt: 824 kvm plan trädgårdstomt
Utgångspris: 4 295 000 kr
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Färingsö Stenhamra
Charmig modern villa byggd 2004 i härlig vildmarksanda helt i samklang med naturen. Här suddas gränsen
mellan ute och inne ut. 4 sovrum, 2 stora allrum, varav ett med mysig braskamin. Minimalistiskt kök, 2 dusch-
rum samt groventré med tvättstuga. Stor balkong under tak och generöst trädäck (120 kvm) runt hela villan.
Stor härlig tomt omgärdad av gärdsgård. Lantligt läge samtidigt närhet till centrala Stenhamra. Besiktigad.

*Boarea: 112 kvm
*Tomt: 3 335 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 795 000 kr

  Boarea: 112 kvm
Tomt: 3 335 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 795 000 kr

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

Färingsö Troxhammar
Charmigt 1-plans parhus i toppskick med fint lantligt läge. Stort fräscht kök. 2 (3) sovrum, tillbyggt
vardagsrum, helkaklat duschrum och tvättstuga. Fin isolerad gäststuga (tonårsboende). Stor plan
trädgårdstomt med hörnläge som vetter mot skogen. Fin lekstuga och bra förrådsmöjligheter. Endast ca 10
min bilresa från Brommaplan. Besiktigad.

*Boarea: 102 kvm
*Tomt: 974 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 2 925 000 kr

  Boarea: 102 kvm
Tomt: 974 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 2 925 000 kr

Dalstigen 11
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Stenhamra
Bra läge! Endast några minuters promenad från Mälarens strand, till Stenhamra C, förskolor, skolor, lekplats
och fotbollsplan. Fastigheten är bebyggd med en trevlig 60-tals villa om 4 rum och kök samt hel källare.
Huset har genomgående moderniseringsbehov. Plan och lummig trädgårdstomt med fruktträd. Tomten är
södervänd och har hörnläge. Växthus. Garage i huset. Bra busskommunikationer till Brommaplan. Besiktigad.

*Boarea: 84 kvm, Biarea: 80 kvm
*Tomt: 1 165 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 2 375 000 kr

  Boarea: 84 kvm, Biarea: 80 kvm
Tomt: 1 165 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 2 375 000 kr

Skogsvägen 39
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

3:a Färingsö Korslöt
Mycket fint parhus 2:a med inredd vind! Totalt ca 90 kvm. Stort nyrenoverat kök, 3 rum med möjlighet att
dela av till ett 4:e. Moderna tapeter och ljusa färger. Tvättstuga + kaklat duschrum.  Altandäck och lättskött
trädgård med ogenerat söderläge. Stort garage invid huset. Mycket välskött bostadsrättsförening med god
ekonomi. Nära till busshållplats.

*Boarea: 60 kvm, Biarea: 30 kvm
*Accepteratpris: 1 175 000 kr
*Avgift: 3 878 kr exkl el (vÃ¤rme + hushÃ¥lls el)

  Boarea: 60 kvm, Biarea: 30 kvm
Accepteratpris: 1 175 000 kr
Avgift: 3 878 kr exkl el (värme + hushålls el)

Korslötsvägen 4
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

För dig som sålt eller planerar att sälja din bostad

Har du sålt din bostad under 2011 eller ska du sälja under 2012? 

Vi på Mäklarringen vill göra lite mer för våra kunder (gamla som nya) och anordnar därför kundkvällar 
med olika teman. I början av året är det mest aktuella deklarationen. Vi har därför bjudit in en repre-
sentant från Skatteverket för en informationskväll om reavinstberäkning och e

Plats: Mäklarringens kontor på Ekerövägen 82 (YA

Vi bjuder på snittar och dryck.

Anmälan görs till ekero@maklarringen.se alternativt ring till kontoret på 08
6 februari. Obs, begränsat antal platser.



12  nyheter | 

KOMUNEN | Skolinspek-
tionen har funnit allvarliga 
brister i Ekerö kommuns 
utredning och handlägg-
ning av 19 elever inför att 
de börjat i särskolan. 

Skolinspektionen har gran-
skat Ekerö kommuns ut-
redningar inför mottagande 
i särskolan. De granskade 
utredningarna rör 19 elever 
som våren 2011 gick i särskola 
i Ekerö. 

– För varje elev i särskolan 
ska det finnas underlag som 
visar att eleven är i rätt skol-
form. Det är en grundläggan-
de rättssäkerhetsfråga. Un-
derlaget är också viktigt för 
att kunna ge eleven möjlig-
het att nå så långt som möj-
ligt i sin kunskapsutveck-
ling, vilket är ett krav som 
gäller för grundsärskolan lika 
mycket som för grundsko-
lan, säger Verica Stojanovic, 
Skolinspektionen, som an-
svarat för granskningen.

Granskningen visar att ut-
redningarna har så allvarliga 
brister att de inte räcker för 
de bedömningar som kom-

munen måste göra innan ett 
barn börjar i särskolan. Skol-
inspektionen kräver därför 
att kommunen komplette-
rar underlaget eller gör nya 
utredningar samt fattar nya 
beslut i respektive ärende. 
Vad skolinspektionen har 
granskat är den formella han-
teringen. Man har alltså inte 
granskat själva verksamhe-
ten och gör ingen bedöm-
ning av om någon av eleverna 
är felaktigt mottagna i sär-
skolan. Den bedömningen 
måste kommunen själv göra.

Granskningen vilar på två 
upplagor av skollagen, dels 
den gamla och dels den som 
trädde i kraft vid halvårsskif-
tet 2010. Där har det skett en 
väsentlig skärpning av krite-
rierna för att man ska ha rätt 
eller medges en placering i 
särskola. 

– Deras bedömning av 
hur vi har hanterat utgår i 
allt väsentligt från den nya 
lagstiftningen, säger Anders 
Anagrius, nämndansvarig på 
barn- och ungdomsnämn-
den.

De placeringar som tidigare 
har gjorts har i huvudsak 
vilat på de psykologiska ut-
redningarna. Med den nya 
lagstiftningen ska det vara en 
psykologisk, en medicinsk, 
en pedagogisk och en social 
utredning. 

När den nya lagstiftningen 
kom skrevs några elever ut 
från kommunens särskola. 
Dessa har inte haft någon ut-
vecklingsstörning utan har 
bara varit autister. 

– De har tidigare kunnat 
gå i särskolan, det kan de 
inte längre då de inte har en 
utvecklingsstörning. Den 
psykologiska utredningen 
har vilat tungt. Den är en be-
dömning av utvecklingsni-
vån. Har man då låga värden 
på de här testerna så menar 
man att man har en utveck-
lingsstörning och har utifrån 
kognitionsperspektiv ingen 
möjlighet att nå grundsko-
lans mål. Då har man rätt att 
gå i särskolan, förklarar An-
ders Anagrius. (Kognition= 
förmågan att tillägna och an-
vända kunskap om oss själva 

och vår omvärld. Reds anm.)
Ekerö kommun har till-

sammans med ett trettiotal 
andra kommuner blivit gran-
skade och de andra kommu-
nerna får också bakläxa av 
Skolinspektionen.

Skolinspektionen har upp-
manat kommunen att sna-
rast kontakta de berörda 
elevernas vårdnadshavare 
och senast den 8 juni 2012 
ska kommunen redovisa att 
man rättat till bristerna.

– Vi trodde inte att vi skul-
le behöva backa och göra om 
utredningar på individer som 
redan sedan länge har gått i 
särskolan på det sättet. Detta 
kräver Skolinspektionen att 
vi ska göra. Men den här lag-
stiftningen skärper rättsäker-
heten och det är bra. 

Det handlar om 19 gransk-
ningar. Av dessa har Skolin-
spektionen funnit att två av 
dessa är tveksamma. Alla be-
dömningar måste dock göras 
om. 

– Det kommer att bli ett 
jobb som måste göras. Ibland 
kan det här vara jobbigt för 

de berörda och de anhöriga. 
Men nu har vi ett åläggande 
så då gör vi det på bästa sätt, 
säger Anders Anagrius och 
tillägger:

– Skolinspektionen har 
inte anmärkt på verksamhe-

ten. Vi vet också att det finns 
de som har flyttat hit för att 
de vill ha sina barn i vår sär-
skola och det är ett väldigt 
gott betyg, avslutar Anders 
Anagrius.

EWA LINNROS

TAPPSUND/NORGE | Att 
Seaside skulle försvinna 
ur Tappströmskanalen var 
redan det i närmaste overk-
ligt för några månader 
sedan. Än mer fantastiskt 
är att de norska entusi-
asterna från föreningen 
”Skogøys venner” nu lyck-
ats bogsera båten hem till 
Norge. Nu vädjar de till 
alla som eventuellt har en 
”souvenir” från Seaside att 
lämna den åter.

Klockan 14 den 22 decem-
ber förtöjdes Seaside vid 
”Bredalsholmen dokk og 
fartøyvernsenter” i Kris-
tiansand på Norges södra 
spets. Bogserbåten ”Hans 
Oskar” med Seaside i släp, 
färdades under åtta da-
gar från Stockholm för att 
komma till sitt mål. 

Det var inte helt lätt att 
genomföra och ekipaget 
fick under ett par dagar lig-
ga på Ölands insida för att 
invänta bättre väder. 

Väl på plats i Kristian-
sand meddelade norrmän-
nen att ”Skogøy ligger som 
en svane, noe skitten, godt 
fortøyd ved kai”. (Skogøy 
ligger som en svan, något 
smutsig, men väl förtöjd 
vid kaj. Reds översättning.)

Men detta är bara början 
på en lång resa, nämligen 
den från att förvandlas från 
mer eller mindre ett vrak till 
den skepnad båten en gång 
hade. För att göra detta ef-

terlyser nu föreningen allt 
som kan ha hört till Seaside 
som möjligtvis kan finnas 
kvar i Ekerö kommun.

– De som har ”souveni-
rer” från Seaside / Skogøy 
hoppas vi att de nu vill ge 
tillbaka detta. Allt är av in-
teresse från en livbåt som 
saknas, ett ankare och ut-
rustning på bryggan som 
ratt och maskintelegraf. 
Också böcker, papper, teck-
ningar med mera. Det må 
ha varit en massa saker som 
försvunnit sedan Seaside 
kom till Ekerö, säger Eilif 
Gabrielsen från föreningen 
Skogøys venner.

Han vädjar till det goda 
samvetet och säger också att 
den som vill lämna tillbaka 
något men vara anonym, 
inte ska känna sig hindrad.

– Det viktiga för oss är att 
få tillbaka så mycket som 
möjligt.

Kring den 20 januari har 
norrmännen en transport 
på gång för att hämta den 
ena livbåten plus masterna 
som finns kvar i Sverige. 

Seaside kommer att 
transporteras vidare till 
Narvik för att renoveras, 
men exakt när är ännu inte 
klart.

                           EWA LINNROS

Brister i utredningar om 
mottagande i särskolan

ADELSÖ | Förhandlingarna 
kring avskedet av kyrkvakt-
mästaren på Adelsö Desirée 
Björk har kommit till en 
uppgörelse. Den 14 decem-
ber möttes arbetsgivaren, 
Ekerö pastorat och Desirée 
Björk i Arbetsdomstolen.

Ekerö pastorat varslade i mars 
2011 Desirée Björk om avsked 
från hennes tjänst som kyrk-
vaktmästare i Adelsö kyrka. 
Pastoratet angav bland annat 
stöld som en av orsakerna till 
avskedet, en anklagelse som 
enligt Desirée Björk var falsk. 

– Jag har arbetat i 21 år utan 
en enda prick. Man har sna-
rare varit väldigt nöjda med 
mitt arbete. Jag blev avske-
dad på falska grunder. Därför 
gjorde jag en motanmälan till 
polisen med vittnesuppgif-
ter, eftersom ingen stöld fö-
relåg, säger Desirée Björk. 

Hon berättar att ett brev, 
dock inte rekommenderat, 
sändes från fackförbundet 
Kommunal till pastoratet om 
att man ville ha en tvisteför-
handling angående avskedet. 
Pastoratet hävdade att de inte 
fått detta brev.  

En förhandling ägde rum den 
12 maj mellan Ekerö pastorat 
och Desirée Björks ombud, 
Markus Andersson, ombuds-
man på Kommunal och fack-
lig representant för Desirée 
Björk, yrkade på att avskedet 
skulle ogiltigförklaras och 
yrkade även på skadestånd. 
Arbetsgivaren svarade att 
preskriptionstiden för ogil-
tigförklarandet av avskedet 

hade gått ut. Man kom inte 
fram till någon uppgörelse 
och ärendet hamnade hos 
Arbetsdomstolen. 

Vid mötet i Arbetsdomstolen 
den 14 december blev det för-
handling om en förlikning.

– Jag tänkte på det som står i 
lagen om anställningsskydd, 
det vill säga 32 månadslöner 
eftersom jag har jobbat så 
pass länge. Mitt ombud me-
nade dock att jag bara kunde 
hävda detta om jag skulle 
vinna i Arbetsdomstolen och 
pastoratet inte tog tillbaka 
mig, säger Desirée Björk.

Hon begärde då en ersättning 
på 320 000 kronor. Ekerö 
pastorat erbjöd 250 000 
kronor, ett bud som Desirée 
Björk till slut gick med på. 
Hon ansåg bland annat att 
misstaget med brevet som 
inte skickats rekommenderat 
och att Ekerö pastorat fort-
farande hävdade att de inte 
mottagit detsamma inne-
hållande förhandlingsfram-
ställan med ogiltighets-
förklaringen av avskedet, 
gjorde att hon inte kunde 
driva ärendet vidare.

– Jag tackade därför ja till 
deras bud och också för att 
få ett avslut på den mardröm 
som pågått i ett års tid, säger 

Desirée Björk.
Kyrkonämndens ordförande 
Krister Skånberg kommen-
terar processen så här:

– Ekerö kyrkliga samfäl-
lighet har på förslag av Ar-
betsdomstolen via Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisa-
tion förhandlat med motpar-
tens ombud om förlikning. 
Parternas ombud har nått en 
överenskommelse som bägge 
parter har accepterat. Där-
med är konflikten avslutad på 
ett bra sätt.

Desirée Björk känner sig 
dock fortfarande sviken och 
kränkt efter sina 21 år i Svens-
ka kyrkans tjänst.

– Därför väljer jag nu att 
gå ur Svenska kyrkan. Sist 
men inte minst vill jag tacka  
mina fantastiska före detta 
arbetskamrater som utför det 
verkliga och betydelsefulla 
arbetet och för att jag fått dela 
mina 21 år med er. Jag öns-
kar er lycka till med ert fort-
satta arbete, avslutar Desirée 
Björk.

Hon har skrivit till kom-
munalarbet ar förbundets 
ordförande Anneli Nord-
ström, då Desirée Björk an-
ser att man från kommunals 
sida misskött hanteringen 
av ärendet. Detta främst 
med anledning av att för-
handlingsframställan med 
ogiltighetsförklaringen av 
avskedet ej skickats till pas-
toratet rekommenderat. 

                            EWA LINNROS

Avslutad förhandling i AD om avsked Seaside i Norge
Nu efterlyser norrmännen förlorat gods

”Jag har arbetat i 
21 år utan en enda 
prick”

Anders Anagrius, nämndansvarig på Ekerö kommuns barn- och ung-
domsnämnd.                                 Foto: Linda Blanckert 

Seaside ligger nu i norska Kristiansand. Hit kom hon 22 december efter 
bogsering längs Sveriges kust, en resa som tog åtta dagar. Nu väntar 
fartyget på vidare transport till Narvik. När detta ska ske är ännu inte 
klart.                                        Foto: Skogøys venner



 1. Du får mer energi                       

 2. Du åldras långsammare 

 3. Du blir friskare               
        

Behöver du fler? Gå in på www.pulsochtraning.se

4. Du kan gå på rolig gruppträning                      

5. Du kan träna alla dagar kl 05-23     

6. Du är värd det!    

Tunnlandsvägen 7

Telnr: 08-549 00 600

Öppet hus tisdagar kl 17-20

Apelvägen 22 G+H, vid Stockmos

Telnr: 08-549 00 600

Öppet hus torsdagar kl 18-20

101 anledningar att träna hos oss!



Nu är det dags för skolval!
Från den 30 januari-19 februari ska du göra skolval 

till förskoleklass och år 6 på www.ekero.se

På e-tjänsten Dexter- Barn och utbildning, verksamhet Grundskola, hittar du utbudet 
av skolor i Ekerö kommun, både kommunala och enskilda. 

Önskar du skolbarnomsorg (fritidshem) måste ansökan för detta göras på e-tjänsten 
Dexter- Barn och utbildning, verksamhet Barnomsorg, som också nås via www.ekero.se

Användaruppgifter och information om skolvalet har skickats till berörda vårdnadshavare 
under vecka 4. Om du inte har fått informationen, kontakta nämndkontoret Barn och 
utbildning på tel. 08-560 391 00
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KOMMUNEN | Under 2011 
års sista kommunfullmäk-
tigesammanträde den 15 
december delades enligt 
tradition kommunen stipen-
dier för det gångna året ut.  
Såväl miljöengagerade båt-
klubbar som uppskattade 
ungdomsledare och enga-
gerade kommunanställda 
uppmärksammades med 
blommor och diplom.

Först ut att ta emot sitt sti-
pendium var årets miljösti-
pendiater Båtklubben Fä-
ringarna, Ekerö båtklubb och 
Stockholms segelsällskap, 
som fick ta emot diplom och 
blommor av miljönämndens 
ordförande Kjell-Erik Börjes-
son (C). Stipendiet på 15 000 
kronor fick de för sitt engage-
rade, ideella arbete i anslut-
ning till utbyggnaden av fasta 

sugtömningsstationer för to-
alettavfall vid båthamnarna 
i kommunen. Motiveringen 
löd bland annat: ”Klubbarna 
har visat stort engagemang 
och lagt ner mycket arbete på 
att informera medlemmarna 
och förankra projektets mil-
jönytta. Genom installation 
av sugtömningsstationer 
minskar utsläpp av toalet-
tavfall från fritidsbåtar och 
bidrar därmed till minskad 
övergödning och förbättrad 
badvattenkvalitet.”

Årets ungdomsledaresti-
pendium delade kultur- och 
fritidsnämndens ordförande 
Gunilla Lindberg (FP) ut till 
Daniel Kalsson-Lönnö, Mä-
larö SOK. Han fick stipendiet 
med motiveringen ”Daniel 
har en naturlig talang för att 
engagera och uppmuntra 

barn och ungdomar att göra 
sitt bästa. Den ungdoms-
grupp som Daniel är huvud-
ansvarig för har utvecklats 
starkt under hans ledarskap. 
Fler jämnåriga och unga tar 
nu på sig egna ledaruppgifter. 
Med sitt positiva och entu-
siastiska sätt får han ungdo-
marna att ta i lite extra. Han 
har dessutom en organisato-
risk talang och har, trots sin 
ungdom, fått ta stort ansvar 
för klubbens tävlingar”.

Fem stipendier för kompe-
tensutveckling bland kom-
munens personal delades 
även ut av kommunstyrel-
sens ordförande Peter Car-
pelan (M). Eva Fernström, 
Svanängens förskola fick sti-
pendium för att genomföra 
en ”ateljeristautbildning” 
inom Reggio Emilia-peda-
gogiken. Susanne Eriksson, 

Stenhamra skola, fick kompe-
tensutvecklingsstipendium 
för en speciallärarutbildning 
och Camilla Nilsson, Närlun-
daskolan, fick stipendium för 
fördjupningskurs inom Reg-
gio Emiliapedagogiken.

Gunilla Nilsson, Färingsö-
hemmet fick stipendium för 
en kockutbildning som ska 
ge henne fördjupade kunska-
per i menyer och tillagnings-
metoder med inriktning mot 
äldre personer.

Det femte kompetensut-
vecklingsstipendiet över-
lämnades till Ewa Lindeberg, 
Ekerö kultur och ska bekosta 
en specialpedagogisk utbild-
ning på Lärarhögskolan med 
inriktning mot elever med 
särskilda behov.

LO BÄCKLINDER

Alverbäcks först med 
klimatsmarta tulpaner

EKERÖ | Den 9 januari 
började Ekeröföretaget 
Alverbäcks blommor som 
första blomproducent att 
sälja klimatkompenserade 
tulpanbuketter i landets 
butiker. Ett betydelsefullt 
steg som uppmärksam-
mades av såväl media som 
miljöminister Lena Ek (C).

Att producera en tulpanbu-
kett ger upphov till 0,18 kilo 
koldioxidutsläpp i genom-
snitt. Det har Alverbäcks 
blommor räknat fram genom 
att titta på hela kedjan av 
transporter och energiåtgång 
från lökar som importeras 
från Holland till gnisslande 
buketter som säljs i butiker-
na. 

– Om man jämför med att 
en hamburgare ger upphov 
till cirka 1,7 kilo koldioxid, 
så kan man dock se att tulpa-
nerna är väldigt klimatsmar-
ta redan i sig själva, berättade 

Håkan Alverbäck, VD på Al-
verbäcks blommor.

För att kompensera för de 
totalt 374 ton koldioxid som 
Alverbäcks tulpanodlingar 
årligen släpper ut planterar 
nu företaget 2 600 nya träd 
i Tanzania genom bistånds-
organisationen ”Vi-skogen”. 
Detta resulterar i den klimat-
certifiering som har utveck-
lats av Svenst sigill och som 
nu kommer pryda Alver-
bäcks tulpanbuketter.

– Vi hoppas att våra gröna 
tulpaner visar vägen för hur 
alla blommor kan odlas i 
framtiden. Våra klimatcerti-
fierade och klimatkompense-
rade tulpaner belastar miljön 
minimalt och håller längre än 
importerade tulpaner. Dess-
utom förbättrar Vi-skogens 
koncept för klimatkompen-
sation villkoren för fattiga 
producenter i utvecklings-
länder, sa Håkan Alverbäck.

Miljöminister Lena Ek, 

som under presskonferensen 
den 9 januari fick ta emot den 
första buketten med tulpa-
ner märkt med den nya cer-
tifieringen, poängterade hur 
viktigt hon tyckte det var att 
uppmärksamma initiativet 
som hon hoppas kommer att 
få fler uppföljare.

– Jag är imponerad över 
hur ni har lyckats driva den 
här anläggningen på ett så 
klimateffektivt sätt och nu 
dessutom kompenserar för 
de utsläpp som ni ger upphov 
till, sa hon.

Redan tidigare har Alver-
bäcks blommor vidtagit stora 
åtgärder för att effektivisera 
energianvändningen och gick 
2005 över från oljeuppvärm-
ning av växthusen till pellets-
panna. Dessutom odlas tul-
panerna i ekologisk jord och 
inga kemiska växtskyddsme-
del används. 

LO BÄCKLINDER

Klubbmästerskap i bridge

EKERÖ | Ekerö pensionärers bridgeklubb, som är knuten till 
Ekerö PRO, höll klubbmästerskap under fem speldagar i slutet 
av 2011. Klubbmästare blev Nils Lindqvist och Per-Olow Mag-
nusson. De ställde upp 189 % för sina tre bästa speldagar som 
räknades in i KM. Därmed försvarade de sin KM-värdighet, 
eftersom de vann klubbens KM också år 2010.

Margit Malmström i par med Bertil Andersson spelade till 
sig andraplatsen med 176 % och trea blev Jan Olsson/L-E Er-
iksson.

Olovligt pumphus i Färentuna rivs

FÄRENTUNA | En fastighetsägare i Färentuna har ålagts av 
byggnadsnämnden i Ekerö kommun att riva ett olovligt upp-
fört pumphus och återställa det aktuella strandområdet i ur-
sprungligt skick. En tidigare överenskommelse om att fastig-
hetsägaren hade tillstånd att uppföra pumphuset på en annans 
markägares tomt sades upp 2007, men fortfarande har pump-
huset inte avlägsnats och inte heller en brygga som olovligen 
uppförts på marken.

Fastighetsägaren förpliktas även att betala ett vite om 20 
000 kronor för varje period om tre månader, räknat från den 1 
juni 2012, under vilken byggnaden finns kvar.

Miljöminister Lena Ek fick ta emot den första klimatkompenserade tulpanbuketten som producerats i Sverige. 
Håkan Alverbäck berättade stolt om hur växthusen och produktionen har anpassats för att skona klimatet, 
samt om de träd som planteras i Tanzania för att kompensera för den miljöbelastning som återstår. 

 Foto: Marcus Lundstedt

Engagerade anställda fick stipendier 



STOR REA PÅ MIO!

www.mio.se

11.190:−
(13.990:–)

3-sits soffa Oxford svängd i tyg Cortina sand, B 253 cm. 
Köp till armstödsskydd 400:-/st.

1.990:−
(2.990:–)

Soffbord  Valetta i vitlack 
med glasskiva, L 121 cm.

Nu är det stor rea på Mio. Massor av bra reapriser på soffor, mattor, bord, stolar m.m. 

6.990:−
(fr 8.510:–)

MADRASSPAKET! 2 st rammadrass Relax fast eller medium, 
90x200 cm + bäddmadrass Relax 2 st 90x200 cm alt. 
1 st 180x200 cm exkl. gavel och ben.

PAKETPRIS! Matbord Plaine i vitlack/kromad metall, 160x100 cm 
+ 4 stolar Harry i svart läderimitation . 

2.990:−
(5.310:–)

TV-bänk Ohio i svart- eller 
vitmelamin, B 150 cm. Max belastning 80 kg.

1.990:−
(2.990:–)

1.990:−
(2.750:–)

Soffbord Foxx i svart läder/
borstad stål, Ø 105 cm.

6.990:−
(11.500:–)

2-sits soffa Bolton med schäslong och cosy corner i tyg Cortina svart, B 359 cm. 
Köp till nackkudde 490:- (590:-). 

8.990:−
(11.100:–)

Fåtölj Stressless® 
Mayfair i läder 
Paloma, i ett antal 
färger. Fotpall 
2.990:- (3.540:-).

30% 

RABATT PÅ COFFEE 
BYGGBAR SOFFSERIE 

I TYG KALIB.

14.245:−
(20.350:–)

Byggbar soffa Coffee, med armstöd Kenya, denna 
kombination i tyg Kalib mole, B 279 cm. Köp till 
nackkudde fr. 625:-

25% 

RABATT PÅ HELA 
SVANE®-SERIEN

Kontinentalsäng Svane Classic 
inkl. bäddmadrass 180x200 cm.

9.950:−
(12.700:–)

Byggbar soffa Modern Living i tyg Bonus latte med 
armstöd A, B 332 cm. Köp till armstödsbricka 149:-

20% 

RABATT PÅ MODERN 
LIVING BYGGBAR 

SOFFSERIE I 
UTVALDA TYGER

12.620:−
(15.780:–)

Byggbar soffa Sit Down i tyg Cortina light grey, B 400 cm. 
Köp till nackkudde fr. 499:-

20% 

RABATT PÅ SIT DOWN 
BYGGBAR SOFFSERIE 

I UTVALDA TYGER

3-sits soffa Classic med armstöd London i tyg Chicago 
light grey, B 216 cm. Köp till textilvårdskit 295:-

20% 

RABATT PÅ CLASSIC 
SOFFSERIE

I UTVALDA TYGER

70% 

RABATT PÅ UTVALDA 
MATTOR OCH 

TEXTILIER

5.990:−
(7.990:–)

11.990:−
(16.100:–)

PAKETPRIS! Matbord Arvika i massiv ek, 
180x90 cm + 6 stolar Resö i brun läder-
imitation inkl. extra tygklädsel i svart. 
Köp till vaxolja till bordet fr. 99:-.

4.990:−
(8.580:–)

Hylla Brosna i vit 
högglanslack, 
H 170 cm. 

990:−
(1.980:–)

1.190:−
(1.980:–)

Skänk Review vitfolie, B 160, D35, H 82 cm.

5.990:−
(9.530:–)

Paketpris Matbord Town i vit högglanslack 180x90 cm inkl. 
iläggsskiva 50 cm + 6 stolar Beta i svart läderimitation.

Välkommen till Mio Bromma Gårdsfogdevägen 8 mitt emot Coop, på andra sidan Ulvsundavägen. 
Mio Barkarby Barkarby Handelsplats.  Mio City Sveavägen 20 vid Hötorget. Mio Handen/Haninge vid infarten till Haninge. 
Mio InfraCity Stockholmsvägen 35, avfart InfraCity Väst. Mio Kungens Kurva Heron City 08-586 336 00. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18.
Mio Täby vid E18 avfart Viggbyholm. Erbjudandena gäller 2/1-6/2. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. 
Vi reserverar oss för ev slutförsäljning och tryckfel. 
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EKEBYHOV | Den 14 januari 
kunde Ekebyhovsbacken 
öppna upp för skidåkning 
denna säsong. Under en 
dryg vecka har det spru-
tats en rejäl grund för att 
skidåkningen inte ska bli 
lidande även om det blir 
varmare igen.

Den gröna inledningen av 
säsongens vinter har innebu-
rit stillastående pistmaskin, 
snökanoner och liftar i Eke-
byhovsbacken. 

– Det är inte ovanligt att 
komma igång så här sent. 
Fjolårssäsongen startade ex-
eptionellt tidigt och även 

vintern före den, säger Joa-
kim Blomqvist som driver 
Ekebyhovsbacken tillsam-
mans med sin bror Alexander 
Blomqvist.

De har gjort ett par, tre för-
sök att börja lägga konstsnö-
lager i backen, men minus-
graderna höll inte tillräckligt 
många dagar. På självaste 
nyårsafton var Joakim Blom-
qvist igång från klockan 17 
och ett dygn fram.

– Jag och min familj åt 
nyårsmiddag i kaféstugan. 
Sedan såg vi fyrverkerierna 
från toppen, berättar Joakim 
Blomqvist.

Vid denna tidnings press-

läggning har första öppna 
helgen varit. Mittbacken var 
då färdigpreparerad och även 
vänster backe med släpliften 
för de yngsta åkarna.

Nästa backe på tur att pre-
pareras blir den som leder till 
kaféstugan och allra sist den 
högra backen.
Hur länge håller sig snö-
täcket om det skulle bli 
blidgrader igen?

– Vi har lagt över en meter 
snö i mittbacken nu. Det hål-
ler bra länge, säger en nöjd 
Joakim Blomqvist och far 
iväg på scootern för att hålla 
koll på ”snöfallet”.
                                EWA LINNROS

Ekebyhovsbacken öppen

MÄLARÖARNA | Den milda 
vintern har gjort att en del 
flyttfåglar stannat kvar. Det 
rapporterar Mälaröarnas 
ornitologiska förening, MOF 
som också kan berätta om 
att en ny art har kommit till 
Sverige.

– December månad var för-
hållandevis ganska mild och 
regnig. Detta märks lite på 
rapporterna om Svalan (rap-
porteringssystemet för få-
gelobsevationer. Reds anm.) 
då vi fortfarande har vissa 

flyttfåglar kvar i området, be-
rättar Mikael Nederman från 
MOF.

En ny art har kommit till 
Sverige. Den har dock inte 
observerats i närheten av Mä-
laröarna. Det är bruntrasten 
som sågs vid Säbyholms na-
turbruksgymnasium i Upp-
lands Bro, Uppland mellan 
den 6 november och stan-
nade till den 17 november. 

 – Det har faktiskt dykt upp 
en till men tyvärr kanske lite 
långt från Stockholmsom-

rådet, nämligen i Bergkvara 
i Småland, säger Mikael Ne-
derman. 

Även om inte bruntrasten 
observerats på Mälaröarna 
finns en rad andra observa-
tioner värda att nämna under 
november och december må-
nad. 

Ett exemplar av fjällgås och 
en vitkindad gås rastade i 
Drottningholmsparken den 
6 november. Cirka 40 bläsän-
der rastade i Menhammars-
viken den 5 november, där-

efter cirka 15 stycken fram till 
10 december, 8  stycken den 
20 och 4 exemplar den 21 och 
den 24 december. 

I samma vik rastade två 
stycken krickor den 5 no-
vember och ett exemplar 
syntes rasta i Torslunda dag-
vattendamm den 1 till den 6 
december.

 På flera platser har honfär-
gade salskrakor obseverats 
under både november och 
december månad. Det har va-
rit i Menhammarsviken, vid 

Lambaraudd, i Svartsjöviken 
och i Svartsjö kanal.

Kungsörn, fjällvråk, torn-
falk, och pilgrimsfalk har ob-
serverats. Likaså en vattenrall 
hördes vid Stavsund och en 
sparvuggla sågs på Adelsö i 
slutet av november. Nämnas 
kan att sparvugglan vid Ko-
viks avtaget (Lambaruddsvä-
gen) har setts nu i början på 
året.

 
De första stora flockarna av 
sidensvansar började dyka 
upp i mitten på november.

En stor flock med 200 grön-
siskor sågs vid Gällstaö den 
20 november. Fler arter som 
observerats är rödhake, röd-
vingetrast, varfågel, råka, bo-
fink och bergfink.

 – Ni som har fågelmat-
ningar, fortsätt mata fåglarna. 
Man vet aldrig vad som kan 
dyka upp så som rödhake och 
bofink. I Gävletrakten har 
det till exempel dykt upp en 
dvärgsparv vid en matning, 
säger Mikael Nederman.
 
                            EWA LINNROS

Mild vinter håller kvar många flyttfåglar
Snökanonerna har gått varma sedan kylan slog till.                                                                        Foto: Jonny Lindroos

Information från Ekerö kommun!

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 söndag den 25 mars 2012.

I nuläget pågår förberedelser inför folkomröstningen rörande bland annat  
samråd med Valmyndigheten, planering av förtidsröstning, röstkort/valsedlar, 
vallokaler mm. 

Mer information om folkomröstningen kommer att annonseras i Mälaröarnas  
Nyheter och på kommunens webbplats - www.ekero.se 

Folkomröstning 25 mars 2012 om försäljningen av  
aktierna i Ekerö Bostäder



Snart öppnar vi en butik och två 
verkstäder på Ekerö.  Vi erbjuder 
dig ett etablerat varumärke 
samt ett välutvecklat butiks och 
verkstadskoncept med branschens 
eff ektivaste marknadsföring.

Är du intresserad?
Vi söker dig som redan är etablerad 
i branschen eller har ambitionen 
att starta ett eget företag. Du 
kommer äga och driva din egen 
butik eller verkstad samtidigt som 
du är ansluten till Mekonomens 
framgångsrika koncept. 

Vid intresse kontakta vår försälj-
ningsdirektör Patrik Humlerö på 
0701-827839 eller
patrik.humlero@mekonomen.se
Välkommen till ett vinnande team!

Pssst... Du som kund är också 
välkommen att ringa. Du kan boka 
tid för reparation, service eller fråga 
om din närmsta butik.
0771-720000

Succen 
fortsätter!
Nu är det dags att göra BilLivet enklare på Ekerö.



Under 2011 har ett åttiotal ung-
domar utsatts för brott på Mä-
laröarna. För den som drabbas 
av till exempel misshandel är 
det en upplevelse som kan sätta 
djupa och långvariga spår. Hos 
Stödcentrum för unga brottsof-
fer finns det dock hjälp att få för 
att kunna gå vidare.

– Om man tittar på de ärenden som 
Stödcentrum får in från Mälaröarna 
är det vanligast att ungdomarna 
råkat ut för misshandel och sexual-
brott, berättar Lill Ampuja Ström.

Hon arbetar på Stödcentrum för 
unga brottsoffer hos Västerortspo-
lisen och är den som har till uppgift 
att stötta och hjälpa de Mälaröung-
domar i åldrarna 12 till 21 som råkat 
ut för eller blivit vittne till ett brott.

Platsen är ett samtalsrum på po-
lishuset i Solna. Rummet är vilsamt 
färgsatt i havsgröna nyanser och 
den milda höstsolen silar in genom 
skira gardiner. På bordet finns en 
skål fylld med smurfar. Särskilt för 
yngre personer kan det vara svårt 
att formulera sina känslor och då 
kan de olika smurfarnas ansiktsut-
tryck hjälpa till med en tolkning. 
Den svarta, arga smurfen eller den 
med en yxa i högsta hugg blir ofta 
ställföreträdare för tunga känslor, 
förklarar Lill Ampuja Ström.

Hon arbetar med ungdomar i 
Solna, Sundbyberg och Ekerö kom-
muner, men beskriver hur det är 
lite särskilda omständigheter just 
på Mälaröarna. De flesta ungdomar 
känner varandra, vilket kan ställa 
till stora bekymmer med bearbet-
ningen då det är troligt att brottsof-
fer, förövare och vittne kan stöta på 
varandra i vardagen.

I allra första skedet handlar hjälpen 
om att kunna hantera situationen 
man hamnat i. Att kunna bearbeta 
upplevelserna är en första åtgärd som 
erbjuds både offer, anhöriga och vitt-
nen. Många blir förvånade över sina 
egna reaktioner och inte alla kopplar 
ihop dem med brottet.

– Det finns väldigt många olika 

reaktioner på en sådan här händelse. 
De vanligaste är att man får problem 
med sömnen och aptiten, koncen-
trationssvårigheter, ökad ilska och 
rädsla. 

Parallellt med samtalsstödet 
hjälper även Stödcentrum till med 
teoretisk och praktisk hjälp kring 
själva rättsprocessen. Både i förun-
dersökningsfasen, förhör och under 
rättegången.

– Vi pratar mycket om konkreta 
redskap som den drabbade kan an-
vända sig av. Det kan till exempel 
handla om hur man ska klara av att 
gå till centrum första gången efter 
att man blivit rånad och är rädd för 
att träffa gärningsmannen.

Tillsammans hittar de verktyg som 
kan fungera för att ta sig igenom 
svåra situationer. Att ha en mobilte-
lefon i handen kan vara ett knep till 
exempel.

– Det gäller verkligen att jag har 
ett helt batteri av redskap att före-
slå. det finns inget givet recept som 
passar för alla. De allra flesta börjar 
dock må bättre efter våra samtal, 
men det är olika hur lång tid det tar. 
Det är vanligt att jag träffar perso-
nerna mellan tre och fem gånger, 
men det kan variera.

Inte bara den som själv utsätts 
för brottet kan uppleva förvirrade 
känslor av ilska, skam och skuld. 
Även den som blir vittne till ett 
brott kan må dåligt efteråt och kän-
na vanmakt och skuldkänslor för att 
ha varit passiv till exempel.

De personer som kommer till 
Stödcentrum från Ekerö har vanligt-
vis blivit hänvisade hit från polisen. 
Men det händer även att skolkura-

torer lotsar ungdomar vidare för att 
få stöd. Likaväl lotsar Lill Ampuja 
Ström vidare till exempelvis BUP 
om det är en person som behöver 
mer hjälp än den hon kan erbjuda.

– Den som kommer hit till oss 
har rätt att vara helt anonym om 
den vill, men det är ytterst sällan 
som det händer. Många som kom-
mer har också sina föräldrar med 
sig, åtminstone första gången. Då 
pratar vi igenom det som hänt, men 
ibland kan det vara väldigt svårt att 
berätta och vi kan få prata om något 
helt annat ett bra tag innan vi kom-
mer fram till själva händelsen.

Personalen på Stödcentrum har 
alla tystnadsplikt om det som be-
rättas för dem. De har även anmäl-
ningsplikt om de upplever att det 
är fara för någons liv eller hälsa, 
men det upplever inte Lill Ampuja 
Ström som något problem.

– Det brukar alltid gå att resonera 
sig fram till att vi behöver koppla in 
mer hjälp om det är något som be-
kymrar oss, säger hon.

En annan av de stora funktioner-
na som finns hos Stödcentrum är att 
arrangera medlingar mellan brotts-
offer och förövare.

– Det här är inget alternativ till 
rättegång eller straff utan ett kom-
plement för att båda parter ska kun-
na gå vidare.

Lilla Ampuja Ström berättar om 
hur den laddade situationen med 
de två parterna i samma rum många 
gånger leder till att de kan släppa, gå 
vidare och även försonas i vissa fall. 
Båda får en chans att ställa frågor 
och berätta om sina upplevelser av 
händelsen, vilket många gånger kan 
vara förlösande.

– Medling är en metod som är 
extra lämpligt just på Mälaröarna 
eftersom sannolikheten är stor att 
offer och förövare ändå kan träffas i 
något sammanhang. 

Tommy Stiernerlantz, polischef 
hos Ekeröpolisen tycker att hjäl-
pen som erbjuds av Stödcentrum 
är mycket bra och att det är viktigt 

för den som drabbas av brott att ta 
emot stödet.  Han beskriver att sta-
tionen har en rutin för att kontakta 
alla unga brottsoffer inom en vecka, 
i första hand via telefon och annars 
per brev för att erbjuda dem kontakt 
med Stödcentrum.

– Rutinen har tyvärr haltat lite 
hos oss eftersom vi har haft brist på 

personal. Men nu har vi sedan ett 
par veckor en person anställd som 
har denna uppgift på sitt bord. Vid 
jul borde vi kunna ha exakta siff-
ror på hur många som fått hjälp av 
Stödcentrum, säger han.

LO BÄCKLINDER

Det finns stöd att få 
när det värsta händer
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”Det kan handla om 
hur man ska klara av 
att gå till centrum 
första gången efter att 
man har blivit rånad”

EXEMPEL ETT ”MALIN”

>> Malin, boende på Ekerö, var på väg hem från skolan då en okänd 
man satte sig bredvid henne i bussen. Han frågade henne vart hon var 
på väg, om hon hade pojkvän och kommenterade att hon är söt. När 
hon klev av bussen gick mannen efter henne, han tog på henne och han 
försökte sedan dra in henne i ett buskage. Malin lyckades ta sig därifrån 
och sprang hem.

Malins mamma ringde polisen som frågade om de vill ha kon-
takt med Stödcentrum för unga brottsoffer, vilket de ville. Malin 
gick till Stödcentrum vid ett flertal tillfällen då hon hade problem 
med att sova och hon var mycket rädd när hon skulle ta sig till och 
från skolan. Till en början fick hennes föräldrar skjutsa henne. På 
Stödcentrum fick Malin prata om de reaktioner som uppkommit i 
samband med brottshändelsen. Hon hade även många frågor om 
hur rättsprocessen fungerade. Förundersökningen lades ner då 
polisen inte kunde identifiera gärningspersonen. 

Idag mår Malin bra även om hon ibland känner obehag när hon 
åker buss eller ser någon som liknar gärningspersonen.

EXEMPEL TVÅ ”AXEL”

>> En kväll i Ekerö centrum blev två killar rånade av Axel, 17 år 
och hans kompis Dennis. Killarna hade tagit samma nattbuss till 
centrum och redan på bussen tittat snett på varandra. När de klev 
av stoppar Axel killarna och bad dem tömma sina fickor och hotade 
med stryk. De fick med sig två mobiltelefoner.

Killarna som blev rånade mådde dåligt efter brottet och vågade 
inte längre vara i centrum.

Axel erkände brottet och ville gärna träffa de killar som han rånat.
I medlingen kunde Axel berätta sin historia och visa sin ånger för 
vad han hade gjort. Han kunde tala om för målsägarna att de inte 
behövde vara oroliga för honom i framtiden.

Målsäganden fick också berätta sin historia och förklara att de 
hade hört rykten om gärningspersonerna och därför tittat på dem. 
De kunde berätta om sin rädsla. På medlingsmötet kom killarna 
överens om att de i framtiden skulle hälsa på varandra. 

Båda parter kände sig nöjda med samtalet.
 

Båda exemplen har gjorts om och namnen har ändrats 
för att inte personerna ska kunna identifieras.

Möt Folkpartiet på Ekebyhovs slott
söndagen 29 januari kl 12-16

Information om folkomröstningen mm.

13.00 : VISAN I TID OCH RUM – sång, gitarr, keyboard

14.00:  VAD GÖR PSYKIATRIN? 
Gillis Nygren, läkare och psykiater, ser på dagens 

psykiatri utifrån sina egna erfarenheter 

Njut av våra hembakade bullar och kakor i caféet!

Folkpartiet Liberalerna Ekerö
www.folkpartiet.se/ekero

Erfaren  hantverkarhjälp!
Jag är nyinflyttad till Ekerö från Västerås och erbjuder mina tjänster 
inom området renovering/ombyggnation. Har över 30-års erfaren-
het och då huvudsakligen av kök och badrum.

”Från planering till nyckelfärdigt”
Till fast pris och garanterad leveranstid
Innehar F-skattebevis, så du kan utnyttja ditt Rot-avdrag
Välkommen med din förfrågan! 
Frank Ringfelter

Tel: 070-629 85 80
www.inreda-kokbad.se 

   inreda
Kök & Bad AB



Mälaröbor – upptäck Träkvista torg!
Här finns ett bra utbud av verksamheter med personligt bemö-
tande i en lugn och avslappnad miljö. Det finns också en stor  
p-plats  där du smidigt kan parkera utan p-skiva. Varmt väl-
kommen till Torget som har mer än man tror – frisörer, kon-
torsmaterial, tyger, gardiner, sybehör, kläder, presentartiklar, 
leksaker, färg, mattor, golv, tapeter, skrädderi, livsmedel, blom-
mor, yoga, massage, fotvård, restaurang, pizzeria, grill...

  UPPTÄCK...

Träkvista torg

FÄRG   TAPET 
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

ASEANNA

T l 08 560 355 35 F 08 560 355 95

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

Tel 08-560 355 35   www.aseanna.se
Öppet: mån-tors 10-18, fre 10-16

Här finns 
PAPEGOJ
KORT 
för livets 
alla stunder! 

 

Jungfrusundsvägen 2 
Träkvista torg 
Telefon:  560 355 01  
ÖPPET: Mån-fre 10-18          
               Lör 10-14

Tyger  Garner  

Gardiner  

Gardinstänger
Takskenor  

Rullgardiner  

Lamellgardiner

Träkvista Torg Öppet alla dagar 9-22

 

Jungfrusundsv 5, Träkvista torg Tel 560 333 99  www.vmyoga.se  

FriskvårdCenterFriskvårdCenter

4 + 5 februari
GRATIS PROVA PÅ

yoga, massage mm
Boka din yogakurs här:

www.vmyoga.se

ÖPPET HUS
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EKEBYHOV | Mångkonstnär 
och tillika mälaröbon Leif 
Qvist fyller Ekebyhovs 
slottsgalleri i slutet av 
februari och början av mars.

Leif Qvist är arkitekt, förfat-
tare och konstnär. Han visste 
tidigt i livet vad han skulle 
syssla med.

– Redan i småskolan var 
jag den som skulle deko-
rera stora svarta tavlan inför 
sommarloven. Sedan blev 
vi ett gäng grabbar som höll 
på med sådant och de flesta 
hamnade på Konstfack eller 
inom närliggande yrken, be-
rättar Leif Qvist. 

Han gick på Konstfack i 
mitten av 1960-talet i säll-
skap med en rad spännande 
personer så som Lasse Åberg 
och Robban Broberg för att 
nämna några. De två första 
åren på Konstfack byggde 
bara på ämnen som måleri 
och teckning. Därefter följde 
två år med fackämnet.

– För min del var det ar-
kitektur, möbler och inred-
ning. Efter utbildningen har 
jag i 30 år eget arkitektkon-
tor som arbetar med villor, 

inredning och trädgård pa-
rallellt med måleri och teck-
ning, säger Leif Qvist.

Förutom allt detta har 
han även gett ut 13 praktiska 
handböcker.

– Som arkitekt gled jag över 
på det här med att rita och fixa 
och visa hur man kan göra sa-
ker själv. Det började med det 
egna boendet efter Konst-
fack. Jag hade inga pengar 
men fick tag på ett radhus här 

på Ekerö. Många rum, inga 
pengar, inga möbler. Då bör-
jade jag snickra själv och tid-
ningar fick nys om det. Det 
var så det började.

Numera har måleriet fått 
allt mer utrymme. Somrarna 
tillbringar Leif Qvist till stor 
del på Gotland där han har en 
ateljé. Han inspireras bland 
annat av det vitrosa havslju-
set där.

– Jag brukar säga att jag 

torrmålar. Jag cyklar kring 
och suger i mig färg, form 
och intryck och sedan arbetar 
jag vidare i ateljén för att få 
lite större frihet och jobbar ut 
det jag har känt in. Jag målar i 
olja. Jag tycker om att kunna 
arbeta länge och ändra. Målar 
man med akvarell har man 
bara ett skott. 

Fåren på Gotland är också 
något han ”gått igång på”. 

– Jag har lärt känna några 
fårbönder där så jag har kun-
nat stövla omkring i deras 
beteshagar och titta på de här 
djuren som är helt fantas-
tiska.

Det blir inte bara oljor när 
han ställer ut i slottsgalleriet. 
Leif Qvists självfixar-ådra 
finns också den represente-
rad.

– Jag ställer ut några andra 
grejer också för att det ska bli 
lite kul. Det blir exempelvis 
en väldigt enkel och vacker 
sittbänk som jag gjort, av-
slutar mångkonstnären Leif 
Qvist som förövrigt också 
trakterar saxofon. Men det är 
en annan historia… 

                            EWA LINNROS

Mångkonstnär 
ställer ut på slottet

EKEBYHOV | Som resultat 
av ett lyckat samarbete 
mellan svenska och ame-
rikanska jazzmusiker med 
den New York-baserade 
saxofonisten Sean Nowell 
som frontfigur landar åter 
igen jazzkonstellationen 
”Sean Nowell Quintet” 
på Ekebyhovs slott den 4 
februari. Sist det begav sig 
var i november 2010 och 
då hette bandet ”The inter-
continental”.

Med mainstreamjazz i be-
bopens anda, standardlåtar, 
blues och ballader på reper-
toaren, främst från den kri-
tikerrosade skivan ”Stock-
holm swing” som spelades 
in under Sverigeturnen 2010, 
har gruppen en solid grund 
för sin konsert. 

– Positiva recensioner 
har fullkomligt haglat över 
bandet och skivan och Sean 
Nowell jämförs med gigan-
ter som Sonny Rollins och 
Dexter Gordon till exem-
pel. Skivan blev dessutom 
rankad som en av USA:s 50 
bästa jazzskivor under 2011 
av tidningen Jazztimes som 
når ut till fyra miljoner jazz-
intresserade läsare, berättar 
Inger Sehlqvist från ”Jazz på 
Mälaröarna” som arrangerar 
konserten tillsammans med 
Studieförbundet vuxensko-
lan och Ekerö kulturnämnd.

Förutom Sean Nowell 
består kvintetten av samma 

medlemmar som vid den ti-
digare konserten 2010. 

Fredrik Olsson är välkänd 
gitarrist och bandledare, som 
bland annat turnerat med 
Glenn Miller Orchestra och 
Amanda Sedgwick. 

Leo Lindberg på piano, är 
trots sina endast 18 år väl-
känd på den svenska jazz-
scenen och har spelat med 
många av de stora musikerna 
och fick bland annat Louis 
Armstrongstipendiet 2010.

Även kontrabasisten Lars 
Ekman tillhör de namnkun-
niga svenska jazzmusikerna.

Trummisen Joe Abba, från 
New York, är även han in-
ternationellt erkänd musiker 
inom både jazz- och popvärl-
den.

                       LO BÄCKLINDER

Efterlängtat jazzbesök

Sean Novell poserar med sin sax-
ofon.                      Foto: Emma Meade

Konstnären Leif Qvist tillbringar somrarna på Gotland. Här har han 
bland annat inspirerats av fåren. Titeln på denna tavla är ”Avvaktande 
intresse”.

 

Mörbyvägen 2 Skå  
08-560 247 80    www.mgrental.se 

Öppet: Mån  Fre. 06.30-16.00 

RENOVERA INNE? 
Vi har utrustningen som underlättar! 

Skivhiss för 
montering  
av gips i tak. 

dammfri 
slipning! 

Kallas härmed till extra sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
torsdag den  9 februari kl. 18.00. 
 

Varmt välkommen!

 
Inger Linge (M) 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz. 

Ekerö kommunfullmäktige

Skrotbilar 
hämtas

073-692 88 00

HEMTJÄNST - DEMENSVÅRD - SILVIASYSTER

-SKRÄDDARSYDDA TJÄNSTER I HEMMET

info@adeocare.se I 08-731 77 07 I Bryggav. 127  Ekerö  

Hilde Knapasjö
Verksamhetschef
Dipl. Silviasyster

www.AdeoCare.se 

-VÄLJ ELLER BYT TILL OSS VIA KUNDVAL

-RING MIG SÅ BERÄTTAR JAG MER

TEL: 08 - 731 77 07

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Yoga - Mindfulness

Kursstart 23 februari,   Ekerö 

www.ostanlid.se Tel: 070 4222893

Med mjuka lugna rörelser som passar alla 
Inga förkunskaper krävs.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Datorn 
krånglar?

Tillbehör 
till datorn?

Bredband,
vad ska jag 

välja?

Datorhjälp
hemma





Birkakören firade 30-årsjubileum av sin uppskattade LP-skiva ”Jul på 
Adelsö” med en stor återföreningskonsert med samma repertoar som 
då, i Adelsö kyrka den 11 december. I den förstärkta 35-mannakören 
återfanns bland andra Nils Wallnäs, som var körledare när det begav sig. 
Som gästsolist hade adelsöbon Eva Udd anslutit sig, mitten. 

 Foto: Ove Westerberg

Upp- och nervända världen Trots upprepade påstötningar från kring-
boende vajar Ekerö kommuns flagga upp och ner i Stenhamra centrum 
sedan långt före jul.  

Foto: Louise Gustafsson
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Lovö vävare ansvarade som vanligt för säsongsöppningen av 
Ekebyhovs slotts helgverksamhet den 14-15 januari. Föreningen bjöd på 
en imponerande programstart när Kerstin Stenhols, t v, och hennes tolv 
modeller visade mängder av 1800-talskläder. I mitten ses Lovö vävares 
ordförande Maria Bäcknert, dotter till Kerstin Stenhols. 

 Foto: Ove Westerberg

Rotarystipendiat  Under Birkaskolans julavslutning den 21 december 
fick Patrik Lindén i klass 9 en tidig julklapp i form av Ekerö Rotaryklubbs 
stipendium för ungdomar i Ekerö kommun för ”osjälviskt tjänande”. På 
bilden ses en överraskad stipendiat omgiven av Birkaskolans rektor Poa 
Aldheim och sin mentor Delphine Ericson.            
                       Foto: Anders Hessling

Vinterblommor  Söndagen den 15 januari hade textilkonstnären Ane 
Svenheden vernissage för sin utställning med tovade kläder och konst-
verk i Galleri Granit, Barnens bibliotek Stenhamra. Utställningen hänger 
kvar till den 19 februari. 

 
Foto: Lennart Lundblad

Vi kör till och från 
Arlanda, Skavsta,  

med fasta priser

Nu kan du även 

över nätet 
www.ekerotaxi.se

FÖR EVIGT UNG.
MÄLARÖARNAS SPECIALISTKLINIK.

GÖR EN FÖRÄNDRING!

salongstorabla.se   560 406 00

Ta bort bulle på magen!
Ansiktslyft utan kniv!



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. 

www.ivt.se

Sveriges effektivaste 
bergvärmepump.

Nyhet!

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

IVT PremiumLine EQ 

Sjöutsikt! Stor
balkong i syd.
Ljusa rum. Hiss.

Utgångspris: 3.195.000 kr Kvm: 97 Avgift: 5.370
kr Visas: Sön 22/1 11.30-12.30 & tis 24/1 17.30-
18.00 Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4.5:A 55+ - MÄLARVYN 1

Sjöglimt! Lugnt barnvänligt.

Accepterat pris:
4.395.000 kr Kvm: 156
+116 Visas: Sön 22/1.
Vänligen ring för info
Ekerö 08-560 304 22 

EKERÖ SOMMARSTAD
KANANS VÄG 14

Stilfullt boende
ombyggt 2008.
Lugnt lantligt läge

Utgångspris: 3.250.000 kr Kvm: 99 Visas: Sön
29/1. Vänligen ring för information.
Ekerö 08-560 304 22 

SÅNGA-SÄBY - KOLTORPSVÄGEN 8

Till salu eller såld?

 Vi får bostäder sålda, oavsett marknadsläge. Välkommen att bli nöjd du också!

Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.se

”Accepterat pris” innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre.
Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.

Ekerökontoret Jungfrusundsvägen 1 08-560 304 22      
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Så lämnade hon då kanalen – skamfläcken, 
irritationsmomentet, problemet, samtals-
ämnet. Äntligen! Vilken lättnad! Men ändå… 
Samtalen på bussen, på Mälarö torg, visk-
ningarna på biblioteket vittnade om mycken 
värme, ja faktiskt rent av kärlek till denna båt.
Jag stod själv vid strandkanten och såg 
Seasides avfärd, jag och många andra. I mitt 
huvud dök ordet ”upprättelse” upp. 
 

Seaside var en gång en vacker och stolt båt med sin hem-
vist i Norge. Hon bar då namnet Skogøy och var älskad 
av såväl besättning som passagerare. Men en dag såldes 
hon och kom till Sverige och Göteborg där hon fick 

tjänstgöra som kryssnings- och sightseeingfartyg. Här fick hon 
också sitt nya namn Seaside.

Efter ett tag såldes hon igen, ja Seaside fick ett flertal ägare 
innan hon slutligen hamnade i famnen på den som förde henne 
till vår kanal. Det var här hennes riktigt tragiska liv skulle ta fart.

Den en gång så vackra båten blev med tiden plundrad, skän-
dad, ja rent av våldtagen. All inredning som på något vis glänste 
rycktes ut. Möbler, lampor och kopparrör, allt som möjligtvis 

kunde vara av värde togs ifrån henne. 
Till och med hennes stora propeller dök 
någon ner under vattnet och ryckte loss. 
Respekten för henne minskade allt mer 
och till slut föll hon samman, fråntagen 
all värdighet.

I två år fick hon ligga där. Under två 
vintrar skavde isen mot hennes redan 
sargade kropp. Någon eller några för-
sökte kanske muntra upp henne genom 
att måla ett hjärta och ordet kärlek på 
henne, men detta kunde inte hjälpa 
henne att resa sig. Men så en dag skedde 

ett mirakel. Pråmar och lyftkranar gled upp vid hennes sida och 
sakta och mödosamt reste sig Seaside.

Den 29 november låg hon åter upprätad. Smutsig om kin-
den, rostig på nosen och allmänt skamfilad men, upprät. Sakta, 
mycket sakta drog bogserbåten och så kom hon loss ur dyn. 

Seaside var fri! Hon gled åter på vattnets yta. Hade jag haft en 
näsduk hade jag vinkat av henne. Även en av hennes räddare som 
bogserade bort henne måtte känt stämningen då han ropade till 
oss på land: ”Var är orkester?”.

Trots den brunsmutsiga patinan var hon vacker där hon åkte 
i ljuset av den rodnande himlen, bort från den hamn där hon 
förlorat sin värdighet. Men nu hade hon fått upprättelse och det 
är nog det som är orsaken till de ömma känslor för Seaside som 
plötsligt dök upp denna dag då hon ”seglade” bort från oss. 

Emma Gustafsson

Med åter-
upprättad 
värdighet

• 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.

Smutsig om kinden, rostig på nosen och allmänt skamfilad men, upprät. 
Foto: Ewa Linnros

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 solskens-
historia får också plats. Boken har givits ut av Notis förlag 

lokala bokhandeln och hos internet-
bokhandlare.

Nyutkommen!
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Uppmaning från 
Knalleborgs förskola

Jag läser ofta och gärna 
Ekeröbloggen. Jag lyssnar 
också på Ekerö kom-
munfullmäktige. Vid 
senaste mötet angrep Peter 
Carpelan Öpartiet och 
påstod att Ekeröbloggen var 
Öpartiets hemsida. Öpartiet 
har en egen hemsida vad jag 
kunnat utröna på Internet. 
Nu undrar jag bara hur Peter 
Carpelan kan säga på detta 
sätt. Carpelan borde ju själv 
kunna hitta Öpartiets hem-
sida på Internet. Carpelan 
säger dessutom i artikeln 
på Ekeröbloggen “Inget 
nytt under solen – DN 
och Ekeröbloggen råkar 
ut för samma sak”, den 
10 november, upprepade 
gånger att han inte vill ha 
med Ekeröbloggen att göra. 
Ja, han avsäger sig alla kon-
takter med Ekeröbloggen. 
Carpelan vägrar också att 
svara när han uppmanas 
att ge sina kommentarer 
på Ekeröbloggen. Är det 
månne så att Carpelan 
i alla fall läser allt vad 
Ekeröbloggen skriver trots 
att han inte vill ha med den 
att göra?  Så måste det ju 
vara eftersom han har åsik-
ter om vad Ekeröbloggen 
representerar.

– Undrande  
radiolyssnare

I MN nr 20 berättar Ekerö-
moderaterna i en helsi-
desannons att Alliansen är 
positiv till att det ska bli en 
folkomröstning om försälj-
ning av aktierna i Ekerö 
bostäder. Detta kommer som 
en fullständig överraskning 
för alla oss som jobbat för 
att tvinga kommunen att 
genomföra en folkomröst-
ning. Oppositionen och 
hyresgästerna lyckades samla 
in tillräckligt många namn-
underskrifter och i det läget 
hade allianspartierna inget 
annat val än att gilla läget.

 Alliansens politiker var 
från början helt inställda på 
att genomföra en snabb för-
säljning av Ekerö bostäder 
med alla dess hyreslägen-
heter till en privat aktör på 
marknaden. Ekonomiska 
motiv anfördes men jag 
misstänker att ideologiska 
skäl ligger närmare san-

ningen. Vi har olika ideolo-
gier, det har vi rätt till. Och 
i de politiska instanserna 
ska våra olika uppfattningar 
”brytas” mot varandra. Det 
är detta som kallas för demo-
krati.

Vad som emellertid är 
häpnadsväckande är hur 
beslutet om försäljningen 
kom till. I ilfart togs frågan 
upp som ett extra ärende 
på kommunstyrelsen utan 
föregående beredning. Med 
kortast möjliga tidsmar-
ginal drevs frågan genom 
fullmäktige. Man hade till 
exempel lyckats ”pressa 
in” hela den demokratiska 
processen mellan två utgiv-
ningar av MN. Kort sagt man 
gjorde allt för att undvika 
debatt i frågan.  Lagligt 
javisst, men moraliskt...

– Lars Isaksson, 
socialdemokrat

Alliansen positiv till folkom-
röstning fast under tvång

Bloggen och 
Carpelan

REPLIK 

Varför talar Peter Carpelan 
(M) inte sanning om 
Öpartiets politik? Inom 
loppet av några månader 
har Carpelan i tidningen 
levererat två grova osan-
ningar om partiets politik. I 
förra numret av MN påstod 
Carpelan att Öpartiet inte 
vill ha rådslag. Detta är en 
osanning. Jag och Öpartiet 
är glada åt att Carpelan änt-
ligen vill öka medborgarnas 

inflytande och genomföra 
rådslag i viktiga frågor. Jag 
vill därför att Ekerö snarast 
genomför ett rådslag om 
byggandet av ett badhus. 
Ett rådslag ger ekeröborna 
möjlighet att säga om de är 
beredda att öka på kommu-
nens redan stora låneskuld 
med 100 miljoner och dess-
utom betala driftskostnader 
på närmare 10 miljoner om 
året för att få ett badhus. 
Jag vill också att Ekerö 
genomför ett rådslag kring 

byggandet och driften av 
äldreboendet i Stenhamra. 
Ska ett fastighetsbolag äga 
och ett riskkapitalbolag typ 
Carema sköta driften eller 
ska Ekerö kommun göra 
det? Det finns många vik-
tiga frågor där ekeröborna 
måste få säga vad de tycker! 
Dessutom har Carpelan 
tidigare sagt nej till alla 
förslag från Öpartiet som 
handlat om ökat medbor-
garinflytande. Öpartiet har 
till exempel lagt förslag 

om medborgarpaneler 
(fungerar på samma sätt 
som rådslag), medborgerlig 
motionsrätt, öppna nämnd-
sammanträden etc. Svaret 
har alltid varit nej från 
Carpelan. 

När det gällde avgifterna 
på Slagstafärjan påstod du, 
Peter Carpelan, att Öpartiet 
ville ha tung trafik genom 
kommunen. Detta var tagit 
helt ur luften. Öpartiet vill 
absolut inte ha tung trafik 
genom kommunen. Det 

Öpartiet gjorde var att mot-
sätta sig en extremt stor höj-
ning av färjeavgifterna  för 
personbilarna. Inget annat. 
Varför far du med osan-
ning om Öpartiet? Varför 
påstår du dessutom att jag 
svartmålar Ekerö kommun? 
Tala om för mig och läsarna 
vad du menar med det, ge 
mig exempel och kom inte i 
fortsättningen med ogrun-
dad smutskastning. 

– Tommy Svensson

Carpelan och osanningarna

Öpartiet har ingen 
anledning be om ursäkt
I en halvsidesannons i förra 
numret av Mälaröarnas 
nyheter kräver företrädarna 
för alliansen att Öpartiet 
offentligt ska be kommunens 
tjänstemän om ursäkt. Detta 
med anledning av – som man 
uttrycker det i annonsen – 
”den grundlösa polisanmä-
lan som Öpartiet gjort mot 
kommunens tjänstemän”. 
Öpartiet ber inte om ursäkt, 
däremot vill vi rätta till några 
sakfel som annonsen inne-
håller.

Öpartiet har inte lämnat in 
någon polisanmälan. Detta 
visste alliansens företrä-
dare eftersom Ylva Forslid, 
Öpartiets ledamot i kom-
munstyrelsen, upplyst dem 
om detta på kommunstyrel-
sens möte 29/11. Som fram-
går av annonsen togs dess-
utom ett enhälligt beslut vid 
detta möte om att uttala sitt 
förtroende för tjänstemän-
nen. Öpartiet deltog i detta 
beslut. Ändå skickar alliansen 
in annonsen.

Polisanmälan är gjord av en 
privatperson som är medlem 
i Öpartiet. Anmälan är gjord 
på eget initiativ och partiet 
informerades i efterhand om 
att en polisanmälan gjorts. 
Orsaken till anmälan var att 
man på kommunen gjort 

strykningar i de listor som 
lämnades in av Folkinitiativet 
för en folkomröstning om 
Ekerö bostäder. En handling 
som utgör bevismaterial för 
att en folkomröstning kan 
krävas. Anmälaren vill få 
prövat om det är en brottslig 
handling att göra ändringar i 
en originalhandling som läm-
nats in till en offentlig myn-
dighet. Öpartiet välkomnar 
en sådan utredning.

Om man tror att en tjänste-
man begått tjänstefel gör man 
en JO-anmälan och inte en 
polisanmälan. Polisanmälan 
är således riktad mot kom-
munens agerande och inte 
mot någon enskild tjänste-
man.

Vi är folkvalda politiker 
som har ansvar för vår kom-
muns framtida och eko-
nomiska utveckling. Stora 
politiska frågor av avgörande 
betydelse för Ekerö kommun 
står på agendan och vi behö-
ver ha en konstruktiv politisk 
debatt där sakargumenten 
stöts och blöts för att landa i 
beslut som gagnar våra med-
borgare.

– Berth Fransson, 
ordförande, Öpartiet
Ylva Forslid, 
gruppledare, Öpartiet
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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 signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

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

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

Det låter spännande att Peter Carpelan ”tagit 
initiativ till att återinföra samåkning i kol-
lektivkörfältet” som han säger i förra MN. 
Samåkning är ju bra! Men som nyinflyttad 

skulle jag vilja veta: Varför avbröts det förra 
försöket och vad är annorlunda denna gång?

– Filip Wahlberg, Älvnäs

Vad är annorlunda nu?

REPLIK

När frågan om försäljning 
av AB Ekerö bostäder stod 
på dagordningen för ett tag 
sedan kunde man höra från 
alliansen hur bråttom det 
var att ett slutgiltigt beslut 
skulle tas. Allmännyttan 
skulle säljas snarast. Det var 
ont om tid. Man förberedde 
sig till och med för att en 
återremiss skulle krävas och 
kallade i förväg (innan man 
visste att så skulle vara fallet) 
till ett extrainsatt fullmäkti-
gemöte. 

Nu talar alliansen om 
rådslag som om det vore en 
självklarhet och något som 
man alltid velat förespråka. 
Man har tagit sig rollen som 
medborgarinflytandets 
stora kämpar, och opposi-
tionspartierna (undantaget 
Sverigedemokraterna, som 
röstar med alliansen som 
vanligt) är nu de som står i 
vägen för demokratin med 

folkomröstning.
Men hade alliansen fått 

igenom det man från början 
önskade hade vi inte fått 
något rådslag i frågan. Alla 
besluten hade tagits i största 
hast utan att medborgarna 
fick höras eller synas. Vi 
var tvungna att sälja nu, för 
imorgon var det för sent. 
Det fanns ingen tid att följa 
de normala politiska tidsra-
marna, än mindre att ta sig 
tid att lyssna på medbor-
garna. Ett rådslag hade man 
aldrig hunnit med, och det 
togs inte heller upp vid till-
fället. Det enda sättet för oss 
i oppositionen att låta våra 
kommuninvånare få sina 
röster hörda var att begära 
en folkomröstning. Hade 
så inte gjorts hade allmän-
nyttan varit såld nu och vi 
hade aldrig fått reda på vad 
våra medborgare tycker om 
saken.

Rådslag är en jättebra idé. 
Personligen gillar jag den 

väldigt mycket, men det 
är redan lagligt bestämt att 
folkomröstning ska genom-
föras, så ett rådslag är inte 
aktuellt längre. Att ta upp 
det nu slår mig enbart vara 
en cynisk politisk manöver. 
Majoriteten får i framtiden 
gärna bevisa mig fel, men 
personligen är inte mina för-
hoppningar särskilt stora. 

I vilket fall är det bra att 
man börjar öppna upp för 
mer medborgarinflytande 
i kommunen. Mer öppen-
het, mer demokrati, mer 
medborgarinflytande. I det 
avseendet kan jag inte annat 
än konstatera att man nu 
kommit längre än någon 
gång tidigare under de åren 
då jag har intresserat mig för 
kommunpolitiken. Det är i 
slutändan något som jag tror 
vi alla kan komma överens 
om är en positiv utveckling.

– Linus, Öpartiet

Rådslag och alliansen

Vi som har barn eller jobbar 
på Knalleborgs förskola vet 
ju vilket underbart läge vi 
har med skogen precis runt 
hörnet, inga stora vägar med 
en massa trafik som dundrar 
förbi utanför och stora ytor 
runt om där vi kan leka och 
ha skoj med barnen. 

Tyvärr så medför ju detta 
även att många ungdomar 
gärna ser detta som ett bra 
ställe att vara på under kväl-
lar och helger och det är helt 
okej men sköt det snyggt, allt 
för många gånger tvingas vi 
personal att plocka ölburkar, 
cigarettfimpar och annat 
skräp som blir kvar efter dem, 
vilket däremot inte är okej.

Ofta så utsätts vi även för 
en omfattande skadegörelse 
i form av krossade fönster-
rutor och förstörd egendom i 
form av trasiga bänkar, staket 

och leksaker. Nu senast så 
har vi även haft besök av 
inbrottstjuvar som genom en 
trasig fönsterruta gått in och 
stulit en del saker.

Detta blir ju en ganska 
hög kostnad för kommunen 
och som i det långa loppet 
kommer att drabba barnen 
som går på förskolan vilket 
jag personligen (och säker-
ligen många fler) tycker är 
väldigt trist och onödigt.

Med denna insändare vill 
jag uppmärksamma er som 
motionerar i spåret, rastar era 
hundar i skogen eller av andra 
anledningar har vägarna förbi 
förskolan att slänga ett öga in 
på vår gård och ser ni något 
som är olämpligt tveka inte 
att ringa polisen. 

Även om polisen inte kan 
rycka ut omgående så kanske 
bevakningstjänsten kan göra 

det. Om inte annat så läggs 
det till statistiken och där 
igenom bidrar det kanske 
till att bevakningen ökas just 
kring förskolorna/skolorna 
på öarna.

Detta problem är inget som 
är unikt just för Knalleborgs 
förskola utan är ett problem 
som många förskolor/skolor 
har och genom att ta en extra 
rundtur med hunden eller 
med löparskorna en vända 
genom skolgården, runt för-
skolorna tror jag att mycket 
skadegörelse kan förhindras.

Tack på förhand och till-
sammans är detta ett problem 
som vi kan hjälpas åt att före-
bygga.

– Hälsningar från en arg 
och ledsen förskollärare 
på Knalleborgs förskola 
Robert Wiren
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Ekerö tidning  – ”samhällsin-
formation från din kommun” 
damp ner i våra brevlådor på 
Adelsö för några dagar sen. 
Men det var ingen samhälls-
formation utan en ensidig 
politisk propaganda. På sidan 
2 breder det moderata kom-
munalrådet Peter Carpelan 
ut sig på nästan en helsida. 
Artikeln pryds av en jättebild 
på Carpelan (20 x 11 cm).

I ledaren ventileras bland 
annat argumenten för för-
säljningen av Ekerö bostäder. 
På sid 2 (med puff på sid 1) 
finns också en stor artikel 
för folkomröstningen om 
Ekerö bostäder, men bara 
majoritetens åsikter fram-
förs. Oppositionen får inte 
komma till tals. I en tidning 
utgiven med skattemedel till 
stora kostnader.

Vi har – precis som vi 
från FP tidigare skrivit i 
Mälaröarnas nyheter – stora 
principiella betänkligheter 

mot Ekerö tidning. Politisk 
propaganda bör bekostas av 
partierna och inte betalas av 
kommunen. Ekerö tidning 
utstrålar en maktens arrogans 
som påminner om poltitisk 
propaganda i det forna öst-
blocket. Vi anser i stället att 
kommunens information 
bör kanaliseras via annonser 
eller i en bilaga i Mälaröarnas 
nyheter som därigenom 
bidrar till en kanske tätare, 
utgivning av denna tidning. 
Samtidigt kan kommunen 
säkert spara en del pengar 
på detta. I den mån politiska 
frågor tas upp måste alla par-
tier få komma till tals. 

–Stefan Wåhlin, vice 
ordförande (FP) i styrel-
sen för Ekerö bostäder, 
Adelsö
Björn Rydberg, fd grupp-
ledare för FP i Ekerö 
kommunfullmäktige, 
deltidsboende, Adelsö

Ensidig propaganda

Gott nytt!

REPLIK

Med varm hälsning till Johan 
Elfver och Leif Kåsthag. Tack 
för svaret på min insändare 
”Norgehistorien” som 
du tog till dig. Min oro för 
Stenhamra är just utveck-
lingen av Stenhamra cen-
trum, som du skriver att den 
pågår. Här må jag påminna 
dig om de snart tio åren som 
gått, utan att något konkret 
har hänt.

Min uppmaning till din 
kollega Leif Kåsthag att kon-
takta kommunalrådet Peter 
Carpelan står fast. Jag är av 
den bestämda uppfattningen 
att alla förtroendevalda, är så 
väl insatta i frågan, att man 
icke behöver påminnas via 
Ekerö tidning. Att era visio-
ner icke ska ske på bekostnad 
av pågående utveckling 
förstår jag icke enär någon 
utveckling icke ägt rum de 
senaste åren, som jag redan 
nämnt! Jag deltar gärna i 
Stenhamras utveckling, men 
först när du och Leif Kåsthag 
är säkra på att de förtroende-
valda är så uppdaterade att 
beslut kan fattas.

Om nu illustrationen 
visat på ett äldreboende 
med integrerad vårdcentral, 
hade vi boende i Stenhamra 
känt igen oss, med tanke på 
de beslut, som de förtroen-
devalda tagit. Men å andra 
sidan hade det icke blivit 
någon ”Norgehistoria”.

– Hälsar i all vänlighet
Anders i Stenhamra

Med anledning av Värna 
Adelsös nyhetsblad för 
december, konstaterar jag 
att Centerpartiets repre-
sentanter Ove Wallin och 
Solveig Brunstedt nu stödjer 
Öpartiets tidigare yttrande 
och förslag till placering av 
sophanteringen på Adelsö. 

När vi la förslaget var 
det inget parti som stödde 

förslaget. Öpartiet har som 
enda parti drivit frågan ända 
sen sophanteringen upp-
hörde för två år sedan. 

Så vi ser med glädje fram 
emot att det nu kanske blir 
en lösning på problemet 
eftersom vi äntligen fått med 
oss ett av alliansens partier.

– Desirée Björk, Öpartiet

Sopsortering på Adelsö

Säkra era 
transporter 
Att det ska vara så svårt att 
se till att man spänner fast 
det man ska frakta till sop-
stationen ordentligt. Gäller 
framförallt er med öppna 
släp.  

Igår kväll onsdagen den 
7/12 höll det på att gå riktigt 
illa för oss på hemvägen.  
Tack vare att föraren i bilen 
framför satte på varnings-
blink saktade vi in hastig-
heten då vi trodde det var 
vilda djur på väg över vägen 
men så var inte fallet.  När vi 
kommer runt i den skarpa 
kurvan vid Törnby gård 
ligger en stor sopsäck rakt 
framför oss på vägbanan. Vi 
fick lov att stanna bilen och 
även vi sätta på varnings-
blinkers då vi har flera bilar 
bakom oss. Det gick bra den 
här gången och vi kunde 
lugnt ta bort säcken från 
vägen utan att något allvar-
ligt inträffade. Det är mörkt 
på platsen och omöjligt att 
se vad som döljer sig bakom 
en skarp kurva. 

Ni som åker med era 
sopor till sopstation se till 
att ni får med er era sopor 
också. Lär er att spänna fast 
dem ordentligt.  Det här 
kunde ha slutat illa och det 
är inte första gången man ser 
sopor som hamnar på vägen 
till sopstation i stället för i 
containers på sopstation. 

– Helén, Stenhamra

REPLIK

Varför ska våra anhöriga på 
kyrkogården inte få juleljus? 
Julgranen symboliserar jule-
frid i alla hem och kyrkogår-
den är nu deras hem. Många 
andra kyrkor i vårt pastorat 
har gran. Vi blev riktigt glada 
när en gran äntligen kom 
upp på den annars så mörka 
och kalla delen av vår kyrko-
gård. Den värmer!

Vi håller klart med om att 
sedan Sessan slutade i våras 
har skötseln varit bedröv-
lig. Men, finns det ingen 
anställd vaktmästare med 
ansvar för sin kyrkogård så 
blir det mer konstgjord and-
ning. Men de har dock gjort 
sitt bästa av situationen. Nu 
har vi en ny vaktmästare 
sedan 11/11 -11, som kommer 

att med all säkerhet och ära 
att  ”fylla de stora skorna”  
och se till att Adelsö kyrko-
gård åter blir  ”den i särklass 
vackraste”. 

Det enda som nu finns 
att klaga på är fasadbelys-
ningen. Den är fortfarande 
på tok för stark. Bedrövligt 
att lyktorna på gravarna 
närmast kyrkan inte syns. 
Den ska belysa fasaden, inte 
lysa upp  halva kyrkogården! 
Bygg om, eller släck! Och 
det bör ske nu.

Till sist tycker vi det är 
lågt att skriva en insändare 
på detta vis som du  gjort 
utan att kunna stå för det du 
tycker, du  öbo, som ändå 
verkar bo på vår ö.

– Ingrid och 
Olle  Weslien

”Skorna” kommer fyllas

Äntligen på plats kom 
Stenhamras gran
Den ser ut som själve fan

Ranglig och sned i ett 
nygrävt hål
Nu får de va slut, 
det är mer än den tål

En ljusslinga pryder hans 
underkropp
Men den var för kort, 
räckte ej ända opp

Att bo i en ort som vår 
kommun har glömt
ingen tro, inget hopp, 
allt är ju tömt

Vi sänder en hammare 
och en påse spik
Att försegla ett hus som 
en relik

Men om man i huset
får bättre tankar
kanske tomten ånyo 
på porten bankar

Samt lämnar en gran 
med slingor i hår
först då kan vi önska ett 
gott nytt år!

– Anders Larsson

Räckte ej ända opp...



INNEBANDY | UEIKs inne-
bandysektion har gjort bra 
ifrån sig, såväl bland de 
yngre som de äldre spe-
larna. 

Under trettondagshelgen 
deltog nio olika lag från Ekerö 
IKs innebandysektion i värl-
dens största innebandycup, 
Storvretacupen i Uppsala. 
Totalt 520 lag spelade 1 400 
matcher under fem späckade 
dagar.

 Från Ekerö IK deltog sex 
pojklag, födda från 1997 till 
2001 och två lag med flickor 
födda 1997 och 1998.

– De yngre lagen spelade 
enbart matcher och hade 
inga slutspel, men de flesta 
både vann och förlorade 
sina matcher. Pojkar 98 gick 
det dock väldigt bra för. De 
gick obesegrade genom cu-
pens sex matcher och föll 
efter straffläggning mot slut-

segrarna Järfälla IBK i semi-
finalen. De slutade som trea 
i sin grupp, berättar Kalle 
Johansson, innebandysektio-
nen Ekerö IK.

Han och övriga tränare 
berättar dock om att den 
stora behållningen var för 
deltagarna att få vara med i 
den spännande miljön, sova 
borta i skolsalar och möta lag 
även från andra länder.

Bengt Larsson, tränare för 
P01 Sharks är en av dem som 
delade upplevelserna med 
spelarna i laget.

– Den sista och avslutande 
matchen spelade vi mot det 
finska laget SB Vasa. Det blev 
en mycket spännande match 
som slutade 3-3, vilket var ett 
rättvist resultat då båda lagen 
spelade mycket bra. SB Vasa 
hade en egen hejarklack med 
vuvuzelor som de blåste i, så 
föräldrar från Ekerö som tit-
tade på matchen blev också 

taggade och kom igång med 
egna hejarramsor, berättar 
han.

Ekerö IKs A-lag i inne-
bandy tog hem segern i hem-
mamatchen mot IK Ängen/
Sätra.

Lördagen den 14 januari 
mötte Ekerö IKs A-lag i inne-
bandy IK Ängen/Sätra i Boll-
hallen. Det blev en klar seger 
med resultatet 5-0. Detta var 
den 12:e matchen av 18.

– Det är mycket jämnt i 
toppen av serien. Ekerö IK 
leder med 33 poäng och en 
målskillnad på 56 plusmål, 
tätt följd av Stockholm IBK 
som också har 33 poäng och 
en målskillnad på 50 plus-
mål, berättar Bengt Larsson, 
tillförordnad ordförande i 
Ekerö IK innebandy.

Stockholm IBK spelade 
också match i lördags den 14 
januari mot Ulvsunda IBP 
och vann med 6-0 och knap-

pade således in med ett mål i 
målskillnaden.

Nästa hemmamatch sker 
den 4 februari. Då möter A-
laget IK Wasa.

Det är extra spännande i 
serietoppen.

– Det lag som kommer etta 
i serien i Herrar division 4 

Västra går direkt upp till divi-
sion 3. Det lag som kommer 
tvåa får kvala till division 3. 
Av den anledningen är det 
extra viktigt att Ekerö IK be-
håller sin första plats i serien, 
avslutar Bengt Larsson.

            LB/EL

28  sporten | 

ISHOCKEY | Inledningen 
för Mälarö HFs hockeyher-
rar i Alltvåan östra liknar 
starten i årets grundserie, 
så bottenplaceringen läm-
nar laget förhoppningsvis 
när ännu fler bitar fallit på 
plats. 

I begynnelsen av Mälarö 
hockeyförenings ett och ett 
halvt år korta karriär, då Skå 
IK och Ekerö IKs senior- och 
juniorhockey förenades, var 
det lite turbulent i seniorle-
den, vilket bland annat gjor-
de att ett gäng spelare sökte 
sig till fastlandsklubbar. In-
för årets säsong klev Micke 
Kempe in som A-lagstränare 
och sportchef, vilket verkar 
ha gett en kick i rätt riktning.

– När vi drog igång bar-
marksträningen i höstas kom 
tre man. Nu har vi en trupp 
på 25 spelare som trivs ihop. 
Efter en dålig inledning i 
grundserien tog vi oss i sista 
omgången ovan strecket som 
tog oss till Alltvåan. Att vi 

ligger sist i tabellen kan skyl-
las på mycket, mest för att 
laget bara spelat ihop i tre 
månader, så allt kan egentli-
gen bara bli bättre ju längre 
säsongen lider. Får vi bättre 
ordning på försvarsspelet och 
blir hungrigare när vi vänder 
spelet lär vi klättra i tabellen, 
säger Micke Kempe.

En annan orsak till tabel-
läget är att spelkvaliteten i 
årets Alltvåa är bättre än nå-
gonsin tidigare, enligt många 
”experter”. Flera av lagen har 
förstärkt sina trupper rejält 
för att ta sig till finrummet i 
division 1. 

I skrivande stund återstår 
tretton omgångar av All-
tvåan, där sista kampen ut-
kämpas den 24 februari. På 
hemmaplan, i Allhallen eller 
Vikingahallen, bjuds det på 
sex av omgångarna som kan 
bli mycket sevärda om laget 
utvecklas i den takt som ut-
lovas. 

OVE WESTERBERG

Mälarö HF kan bara bli bättre

KORT OM SPORT

ALPINT | Den alpina sä-
songen har kommit igång. 
Flera åkare från Mälaröarnas 
alpina skidklubb, MASK, har 
redan åkt in topplaceringar. 

Årets LVC-kvalpremiär 
(LVC: Lilla världscupen. 
Reds anm.) för damer och 
herrar, D/H 12-13 avgjordes i 
Nybrobacken i Borlänge den 
14 och 15 januari. D/H 10-11 
vann Alvin Widell. På herr-
sidan, H 12-13 körde Lukas 
Karlberg in på en 2:a plats.

Helgen innan, den 7 och 8 
januari gick Bjursås FIS (in-
ternationella skidförbundet) 
tävling av stapeln. 

I tävlingarna för de äldre 
åkarna vann Martin Säll-
ström slalomtävlingen på 
lördagen och Christopher 
Wisén kom tvåa på sönda-
gens tävling.

Ekerö IK P98 kom på en meriterande 3:e plats i Storvreta Cup i Uppsala 
och fick en fin bronsbuckla med hem till ön.                         Foto: Johan Lins

EIK innebandyungdomar i Storvretacupen och A-lags vinst i division 4

DET HÄNDER  TILL DEN 5 FEBRUARI

HANDBOLL | Damer div 3 ösv: 24/1 kl 20 Tappströms Bollhall: Skå 
IK-Huddinge HK Herrar 4v: 2/2 kl 19:45 Tappströms Bollhall: Skå 
IK-Sorunda IF
INNEBANDY | Herrar div 4 v: 28/1 kl 17 Tappströmsskolan: Skå 
IK-Stockholm IBK 4/2 kl 17:30 Tappströmsskolan: Ekerö IK-IK 
Wasa Herrar div 5: 4/2 kl 19 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-
Lidingö IBF
ISHOCKEY | Alltvåan: 24/1 kl 19:30 Vikingahallen: Mälarö 
HF-Bajen Fans IF  31/1 kl 19:30 Allhallen: Mälarö HF-Väsby IK 

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

LÄGET!  17 JANUARI                          

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Ekerö IK 12 11 0 1  103 - 47 33 
Stockholm IBK 12 11 0 1  77 - 27 33 
Skå IK 11 8 0 3  84 - 54 24 
Västerorts IBK 12 6 0 6  68 - 84 18 
Ulvsunda IBP 12 5 0 7  64 - 72 15 
Vällingby BK 11 5 0 6  51 - 66 15 
IK Wasa 12 4 0 8  63 - 71 12 
IK Ängen/Sätra 11 4 0 7  41 - 76 12 
Mariebergs SK 11 3 0 8  54 - 70 9 
Midsommarkrans 12 1 0 11  52 - 90 3

INNEBANDY
Herrar div 5 b
Järfälla IBK Ungd 10 8 1 1  100 - 49 25 
Lidingö IBF 10 7 2 1  65 - 48 23 
Stäkets IF 9 7 0 2  68 - 34 21 
IBK Sundby 10 7 0 3  55 - 44 21 
Stockholm West 10 5 0 5  63 - 49 15 
Mälarö IBK 9 4 1 4  80 - 60 13 
Hässelby IBK 10 4 0 6  52 - 63 12 
Ängby IF 10 2 1 7  46 - 55 7 
Östermalms IBS 10 2 1 7  50 - 91 7 
IK Economus 10 0 0 10  41 - 127 0
 

HANDBOLL
Damer div 3 ösv
Huddinge HK 13 13 0 0  407 - 225 26 
AIK 13 10 0 3  370 - 305 20 
Hammarby IF HF 13 9 0 4  340 - 268 18 
Årsta AIK HF 13 8 1 4  288 - 293 17 
Notlob IK 13 7 2 4  312 - 293 16 
Gustavsbergs HF 13 7 0 6  346 - 278 14 
Gubbängens HK 13 6 2 5  323 - 299 14 
Haninge HK 13 5 1 7  284 - 279 11
Sportsgear DHK 13 3 1 9  257 - 368 7 
Skå IK 13 2 1 10  285 - 356 5 
BK Salem 13 2 0 11  267 - 358 4 
HK Spifen 13 2 0 11  216 - 373 4

HANDBOLL
Herrar div 4 ösv
Trångsunds HK 13 13 0 0  370 - 276 26 
Huddinge HK 13 11 1 1  350 - 264 23 
BK Bitter 13 9 0 4  377 - 323 18 
IK Stubbhagen 13 8 0 5  381 - 332 16 
Södermalms BK 13 6 1 6  322 - 322 13 
Sannadals SK 13 6 1 6  306 - 314 13 
Åkersberga HK 13 5 1 7  364 - 361 11 
Sorunda IF 13 4 2 7  322 - 333 10 
Väntorp / AIK 13 4 0 9  314 - 337 8 
Djurgårdshofs IK HK 13 4 0 9  268 - 316 8 
Lidingö HK 13 4 0 9  256 - 327 8 
Skå IK 13 1 0 12  247 - 372 2

ISHOCKEY
Herrar div 2 norra, reg ö
Botkyrka HC 8 6 1 1  33 - 21   12 
Haninge HF 8 5 1 2  35 - 25  10 
Bajen Fans IF 8 4 2 2  28 - 21   7 
Spånga Hockey 8 4 1 3  22 - 21   1 
Bålsta HC 8 4 1 3  26 - 25   1 
MB Hockey 8 1 3 4  26 - 25   1 
Väsby IK 8 3 0 5    29 - 38  -9 
Mälarö HF 8 0 1 7  21 - 44   -23 

Ett snabbspelande och effektivt Haninge HF körde över Mälarö HF med hela 3-10 när de besökte Allhallen den 13 januari. Gästernas målskörd var 
dock i överkant om man ser till hela matchbilden.                   Foto: Ove Westerberg



   |  50 år sedan  29

50 ÅR SEDAN | När året 
är nytt 1962 varvas ofrivil-
liga kallbad, nya siffror att 
minnas och spexiga vinter-
fester bland rubrikerna i 
Mälaröarnas nyheter. 

En ung man får sig ett opla-
nerat isbad då den bil han 
och en kamrat färdas i går 
genom isen utanför Lagnö i 
slutet av januari. De båda är 
på väg från Sluts brygga till 
Alholmen i en Ford Anglia 
av 1957 års modell då isen 
brister. De lyckas ta sig ur 
bilen, men en av männen 
hamnar i vattnet. Mannen 
insjuknas senare och när 
han ska förhöras av polisen 
har han 39 graders feber, 
varför utredningen måste 
uppskjutas till senare. 

Bilen ligger visserligen bara 
på ett par meters djup, men 
avståndet till land är stort 
så en bärgning torde bli 
relativt kostsam. En grod-
man har även varit ner och 
undersökt bilen för polisens 
räkning, men ingenting 
tyder på att det skulle vara 
fråga om ett försäkringsbe-
drägeri.

I början av året 1962 kan 
Mälaröarnas nyheter även 
konstatera att mälaröborna 
till hösten kommer att få 
lära sig ett nytt riktnummer 
då abonnenterna i Stock-
holmsområdet står inför att 

byta ut det nuvarande 010 
mot 08. Detta berör dock 
inte drottningholmsborna, 
som redan nu har sexsiffrigt 
huvudstadsnummer.

På Adelsö hyllas den kalla 
årstiden med en traditio-
nell vinterfest som detta år 
samlar ett 90-tal barn och 
många vuxna. Urban Qvi-
berg, utklädd till polisen i 
TV-programmet ”Småstad” 
och Per Åsberg, maske-
rad som clown, spexar 
och delar ut påsar med 
frukt och andra godsaker 
till alla barn. Till festens 
attraktioner hör även en 
fiskdamm med fina vinster 
och ett korvstånd, framför 
vilket köerna är långa hela 
dagen. “Adelsöbarnen är ju 
inte bortskämda med den 
sortens frestelser. En rolig 
ballonglek och andra lustiga 
upptåg har också festkom-
mittén ordnat till förnöjelse 
till både små och stora.”

När Färingsö ABF tittar 
tillbaka på den gångna ter-
minen kan de konstatera att 
drygt ett dussin studiecirk-
lar med över hundra delta-
gare har varit verksamma. 
”Anslutningen till studie-
arbete är mycket tillfreds-
ställande, anser ABF-sty-
relsen, särskilt med tanke 
på konkurrensen med 
televisionen”. Bland annat 

har en mycket uppskattad 
cirkel med namnet ”Känn 
din kommun” pågått under 
hösten och slagit hål på 
gamla tiders föreställningar 
om att samhällskunskap 
och kommunalkunskap 
är ett tungläst och torrt 
ämne. Den nya kursen har 
varit upplagd på ett mera 
levande och lättillgänglig 
sätt, där deltagarna bland 
annat har fått möta många 
av kommunens funktio-
närer.

Två cirklar i engelska be-
driver även Färingsö ABF, 
varav den ena är unik så till 
vida att den pågått i mer än 
tio år med i stort sett samma 
deltagare under ledning av 
magister Elmer Turlock, 
Stockby. De flesta cirkel-
deltagarna hade vid starten 
inga som helst förkunska-
per, men nu läser de alla 
tämligen flytande engelsk 
litteratur på originalspråket.

På ungdomshemmet 
Hammargården bedriver 
även ABF en omfattande 
studieverksamhet som 
givetvis är anpassad till de 
ungdomliga intressena. 
“Sålunda spisar man både 
jazz under sakkunnig och 
instruktiv ledning och lär 
sig fotograferingens grun-
der.”

LO BÄCKLINDER

Vinterfester och snabba kallbad

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

Värme och mat  
hör vintern till !

ELEKTRONISK
KÖKSVÅG
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(299:-)
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Tillfälligt PartiTTTTT

FLEECEJACKA
SVART
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800024143

ELEKTRONISK
KÖKSVÅG
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HANDSKAR

 59:-
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223534462

Erbjudandet gäller 21/1 – 4/2 2012.
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Dräger - Samma fabrikat 
som Polisen

Snickeri   Målning   Tapetsering   Renovering   Montering

   = Personlig hantverkare =

www.mkc-tech.se   072-25 38 006  info@mkc-tech.se
 skatt oc  nsvars rs kring      R T av rag  et ar ag

Nedan följer ett urval av de larm och 
anmälningar som inkommit till närpoli-
sen och brandförsvaret på Mälaröarna 
under den senaste månaden.

5 DECEMBER | En bensinsmitning sker 
från OKQ8, Ekerö. 

Ekerö centrum.

Ekerö 
centrum.

6 DECEMBER | 
Ekerö

från.

Ekerö.

7 DECEMBER | 

Träkvista.

10 DECEMBER | 
Stavstorp

13 DECEMBER | Hillehögs brandsta-
tion

Knalleborgs 
förskola

14 DECEMBER | 
Drottningholm.

Ekerö.
Sånga-Säby. 

15 DECEMBER | 
Troxhammar.

17 DECEMBER | 
från Drottningholm.

Ekebyhov.

bryter i Väsby.
Skärvik

20 DECEMBER | 

kommunen.

21 DECEMBER | 

Ekerö.

Stenhamra.
Svartsjö

22 DECEMBER | Skå

Lundhagen.

23 DECEMBER | Tapp-
ström

27 DECEMBER | 
sker i Ekerö sommarstad.

29 DECEMBER | 
Stenhamra.

Svartsjö

30 DECEMBER | Ekerö 

Ekebyhov, men 

Ekerö centrum 

31 DECEMBER | 
Svartsjö.

Stenhamra.

1 JANUARI | 
Ekerö centrum.

2 JANUARI | 
sker i Träkvista.

Ekerö

Munsö.

3 JANUARI | 
Ekuddsvä-

gen, 

Ekerövägen

5 JANUARI | 
Ekerö.

Ekerö

Färingsö. 

7 JANUARI | 
Ekerö.

Drottningholm.
Stenhamra. 

8 JANUARI | 
OKQ8, Skå.

Drottning-
holm.

10 JANUARI | 
Ekerö. 

Ekerö.

Ekebyhovsvägen

13 JANUARI | 
Ekerö 

centrum.

14 JANUARI | 
Ekuddsvägen, 

Färingsö,

15 JANUARI | 
Ekerö.

16 JANUARI | 
Ekerövägen

30  larmet går | 

Biodling stulen på Drottningholm

Misshandel utomhus 1

Villainbrott 6

Personrån 1

Sexuellt ofredande 0

Unga misstänkta (födda 92-99) 0

Unga målsägare (födda 92-99) 6

Trafikolyckor 6

Mälaröarnas brottsstatistik
för december månad

I mitten av december stals en biodling i 
Drottningholm.                           Foto: Ove Westerberg

Allt inom VVS!
Nyinstallationer 

Försäljning 
Ett Norrlandsföretag i Stockholmsområdet

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

Gardinstänger och skenor Gardintyger  
Markisväv  Sybehör  Garn  mm 

Jungfrusundsv 2 
Träkvista 

Tel:  560 355 01  

Öppet: 
Mån-fre 10-18

    Lör 10-14

Plisségardiner
Lamellgardiner 
Rullgardiner 

Måttbeställning



EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

EKERÖ - NIBBLA / PIONVÄGEN 1

IDYLL 25 MIN FRÅN CITY
Utgångspris: 975 000 kr / Boarea/biarea: 34/20 
kvm / Tomt: 450 kvm / Nyrenoverat, välplanerat 
och mycket smakfullt. Bästa hörnläget med inglasat 
uterum, flödande sol och sjöutsikt. Ett stenkast från 
badplats, båtbrygga, fotbollsplan och dansbana.

Lättbyggd, 1 131 kvm
Pris: 1 095 000 kr

Tre tomter á ca 1000 kvm under styckning 
Pris: 3 600 000 kr

G:a Stenhamra, nära badet, 1 039 kvm
Pris: 1 575 000 kr

Centralt i Skå-Mörby, 1 031 kvm
Pris: 1 495 000 kr

Centralt i Skå-Mörby, 1 011 kvm
Pris: 1 495 000 kr

BYGGKLARA TOMTER 
PÅ FÄRINGSÖ

KLYVARESTIGEN 33�A 
Lättbyggd, 1 131 kvm
Pris: 1 095 000 kr

KLYVARESTIGEN 29 
Tre tomter á ca 1000 kvm under styckning 
Pris: 3 600 000 kr

STRANDVÄGEN 18�B 
G:a Stenhamra, nära badet, 1 039 kvm
Pris: 1 575 000 kr

MÖRBYVÄGEN 4 
Centralt i Skå-Mörby, 1 031 kvm
Pris: 1 495 000 kr

MÖRBYVÄGEN 6 
Centralt i Skå-Mörby, 1 011 kvm
Pris: 1 495 000 kr

Unna dig något trevligt!

Studiefrämjandet
www.studieframjandet.se/ekero
08-555 352 00

Kursstarter på Mälaröarna:
  Svetskurser 

med Yngve Nordmark, 10 ggr, start tisdag 20/3, torsdag 22/3, 19.00-22.00

Trädgårdsglädje 
6 ggr, start tisdag 13/3, 18.00-20-30

Jägarskolan 
med Hasse Svensson, 10 ggr, start onsdag 8/2, 19.00-21.15

Engelsk konversation – dagtid 
8 ggr, start måndag 23/1, torsdag 26/1 och fredag 3/2, 09.30-11.45

Sota själv – föreläsning och behörighetsintyg 
med Jan Rockström, onsdag 11/4, 18.00-20.30

Öppna Trädgårdar lördag-söndag 9-10/6
Vill du vara med och visa din trädgård? Kontakta oss!

Är du mellan 13 och 25 år? Välkommen till ditt eget aktivitetshus 
i Ekerö centrum och förverkliga dina idéer. Vi har 

replokal, dans- och konsertlokal och studio. Allt är GRATIS! 
www.fabrikenekero.se

Välkommen till oss 
på föreläsningskväll!

Onsdagen den 22 februari 
klockan 19.00

Mer information och anmälan finns på vår hemsida: 
www.vasterortdjursjukhus.se

– Anmäl senast 13 februari, antalet platser är begränsade!

Lätt 
att parkera, 

öppet alla dagar!

Din NÄRAKUT för hund och katt!

Vill Du veta mer om 

hudproblem hos hund och 
katt?

• 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. 

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

SÄLJES

Volvo 945 turbo 98 nybesikt 
u.a. Gått som taxi Ekerö 
15000:-. Tel 070-834 90 50, 
070-834 90 32.

Continentalsäng 180x200 
cm i fint skick. Står på 
vit träsockel på ca 7 cm. 
Komplett med sockel, 2 st 
resårbottnar (90 cm) och 
resårmadrass (180 cm). 
1500 kr. Finns på Helgö. 
Nicklas 070-400 38 07.

Kombibryggare kaffe, es-
presso, märkt Krups 400 kr. 
Tel. 070-858 39 48.

Microugn vit, jättefin. 80 kr. 
Tel. 070-858 39 48.

Två Star Wars-affischer, 
båda inramade med stadig 
metallram. Helt i nyskick, 
jättefina och färdiga att sät-
ta upp på väggen 70 x 100 
cm. Pris: 150 kr per affisch 
eller 200 kronor tillsam-
mans. Endast avhämtning 
på Ekerö. 070-644 46 45.

Takbox till bil inkl lasthål-
lare, färg grå, bra skick. Pris 
800:-. Tel 070-595 98 23.

4 st neonblå platys med 
svarta fenor 5 kr/st. 2 st 
små algätare/ancistrus 5 
kr. Finns i Skärvik 070-745 
64 13.

ÖNSKAS HYRA

Äldre, fräsch Rosentera-
peut och specialpedagog 
från Mora önskar hyra 
en omöblerad/möblerad 
bostad med kokmöjligheter 
i Lundhagen eller därom-
kring. Jag har barnbarn där 
som jag besöker ofta. Gu-
nilla Stockhaus-Gullberg. 
070-840 77 63.

Skolbibliotekarie och låg-
stadielärare söker boende 
på bra pendlingsavstånd 
från Träkvista. Vi är seriösa 
och har fasta inkomster. 
Vad som helst är av in-
tresse, men gärna minst två 
rum, kök, badrum och vi vill 
helst hyra under en längre 
period. Ring Memme på 
076-393 16 16.

Hello! We are stabil work fa-
mily from Latvija, two grown 
children and one child. We 
moved to Sweden 2 month 
ago and right now living with 
friend, but we really want to 
rent our own apartment. It 
can be stuga. 072-901 43 12 
or 072-901 43 06.

ÖVRIGT

Seniorer! Behöver ni hjälp 
med enklare snickerier,
målning eller trädgårdsar-
bete ring 073-829 90 91 
Knut.

Söker vittnen till vandali-
seringen av min Volvo 850 
i Stenhamra sista helgen 
i aug. Rätt info belönas. 
Tel. 070-575 76 13. Richard 
Magnusson

Vi bor i Skärvik och har en 
son på 5 år som går i fsk på 
fm. Eftersom vi är inflyttade 
finns vänners barn på annat 
håll. Vi erbjuder att vara 
barnvakter åt ett el ett par 
barn som passar bra ihop 
med vår son. Ers. i form av 
sällskap åt honom. 070-426 
47 60.

Samåkare sökes Kungsber-
ga <-> Södertälje arbetstid 
7-16. Ring Fredrik 070-974 
74 11.

BORTSPRUNGEN

28/12 
försvann 
vår katt 
från 
Skärvik. 
Hon är 
liten till 
växten, 
långhå-
rig med 
sköldpaddsfärgad päls med 
vita tassar och vit under 
magen. ID-märkt i örat och 
är anmäld till både polis 
och kennel. 070-787 33 29, 
070-431 12 52.  Hittelön 
utbetalas.

 |  privata marknaden 31
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• Familjeannonsera GRATIS!  
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpegbild. 
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. 
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se 

Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

Ny adress

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

Däckspecialisten!
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Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

Redaktion
KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se

Annonser
KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnas-
nyheter.se

Hemsida 
www.malaro.com/mn

ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

 nyheter
MÄLARÖARNAS

... torsdagar finns  MN ...

... redan på...

Välkommen 
till världen 
Sixten. Född 
den 22/11. 
Lyckliga 
föräldrar 
Stefan 
Sundström 
och Pirko 
B.-Dorch.

Grattis, 
grattis Theo 
som fyllde 7 
år den 
4 januari.
Kramar 
från farmor 
och farfar.

Grattis 
William 
Strate på 
12-årsdagen 
den 19/1 
från mor-
mor, mor-
far, mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Världens 
finaste och 
duktigaste 
tjej Leia 
fyllde 7 år 
den 15 ja-
nuari. Stort 
grattis från 
mormor och 
morfar.

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Nu hemstäd!

Din jurist på Mälaröarna 

Humanjuridik 
Affärsjuridik

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

DÖDA

• Karl Arne Ivegren, Ekerö, 
6/12, 95 år.

• Ann-Katrin Göthberg, 
Ekerö, 3/12, 61 år.

• Martti Juhani Keskiaho, 
Adelsö, 10/12, 72 år.

• Birgit Elsa Ingegärd Ja-
kobsson, Ekerö, 5/12, 84 år.

• Maria Elisabeth Therese 
Skoglund, Adelsö, 7/12, 35 år.

• Leif Roland Stafström, 
Ekerö, 15/12, 69 år.

• Håkan Petrén, Svartsjö, 
16/12, 82 år.

• Jan-Åke Langéus, Svart-
sjö, 19/12, 63 år.

• Hans-Erik Roth, Stenham-
ra, 19/12, 91 år.

• Sven Selander, Skå, 21/12, 
97 år.

• Britt Fahlander, Ekerö, 
25/12, 87 år.

• Elsa Christina Eleonora 
Wennerholm, Ekerö, 27/12, 
63 år.

• Rut Stening, Skå, 29/11, 
80 år.

• Nils Fröberg, Skå, 3/1, 
91 år.

• Edith Emma Albertsson, 
Ekerö, 6/1, 84 år.

• Kjell Per Anatole Bolin, 
Ekerö, 11/1, 81 år.

... på nätet 
malaro.com

Behöver din hund 
bada eller klippas?
Kom till Tassa In!
Din hundfrisör på Mälaröarna

Lotta Froman, dipl hundfrisör
Telefon 070-600 34 11  Stenhamra

Vår kära Mor
Farmor och Svärmor

Ingegärd
Jakobsson

* 28 december 1926
✝ 5 december 2011

BO och MARIA
Pernilla  Jessica
HANS och LENA

Olle  Agnes  Alfred
Släkt och vänner 

Begravningen har ägt rum.
Tänk gärna på Hjärnfonden

gåvotel 020-523 523.

Vår kära syster och moster

Ann-Katrin 
Göthberg
*  1 augusti 1950

 3 december 2011

Anneli och Sören
Lenn och Adelie

Robin
________________________  

Begravningen har ägt rum 
i kretsen av den närmaste 
familjen. Tack till Kullens 

personal för personlig 
och god omvårdnad

Vår älskade Pappa
Svärfar Morfar Farfar

Hans-Eric Roth
* 31 augusti 1920

✝ 19 december 2011

JANE och OLLE
Niclas och Catrin

Marcus  Hugo
Mattias och Jenny
THOMAS och VIVI

Mikael och Elisabeth
Jesper  Joacim 

Patrik och Tiina
Jessica  Veronica

Susanne
Greta

ANN-KATRINE
Jakob  Anna

Övrig släkt och vänner

Frid susar träden kring
stugan Du älskat

Farväl bugar blommorna Du
vårdat så ömt

Tack viskar fågeln, som var
morgon Dig hälsat

Tyst sjunger vinden, 
      Vila i frid

Begravningen har ägt rum.

Vår kära

Britt Fahlander
*  20 augusti 1924
har idag lämnat oss

Ekerö den 25 december 2011
 

STINA
STEFAN och CATHRIN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

I minnet Du lever

________________________  

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den 

3 februari kl 11.00 i Ekerö 
kyrka. Därefter

inbjudes till minnesstund
O s a vänligen till Järfälla
Begravningsbyrå på tel. 

08/580 353 40 senast 30/1.

Min älskade make
Vår älskade pappa,

son och bror

Jan Svensson
* 4 januari 1942

har i Stockholm
den 31 december 2011
lämnat oss i stor sorg

och saknad

När dina steg har tystnat
finns ändå ekot kvar

När dina ögon slocknat
vi alla minnen har

Vi bär dem i vårt hjärta
tar fram dem då och då
Så är du för alltid kvar

hos oss ändå 

M A R G A R E T A
MATTIAS och CLAUDIA

ELISABETH  SOFIA
Mor och Far

Ulf
Släkt och vänner

Jag finns i solens spegelblänk
på havet

Jag finns i vindens lek över
sädesfälten

Jag finns i höstens stilla regn
och i vintergatans stjärnehär
Och när du i tidig morgon

väcks av fåglar
kan det vara min röst du hör

Begravningen äger rum fredagen 
den 27 januari kl 14.00 i 

Gustaf Adolfskyrkan. Efter akten
inbjudes till minnesstund i 

Oscars Församlingshem,
Fredrikhovsgatan 8. O s a till

IGNIS på 08-664 40 61 senast
den 23 januari. Tänk gärna

på Cancerfonden pg 90 19 86-0.
Valfri klädsel

Varmt tack till personalen på
Stockholms Sjukhem.

Brommaplan 420, Bromma  
Tel. 08-709 86  50 

 Johan Kull

Ledig stallplats 
Vid Skå ridskola, Färingsö.
2 platser lediga from feb.
Möjlighet till fullservice.

Tillgång till ridhus.
Ca 5000 kr/mån

Kontakt: 070-2394448
danckwardt@hotmail.com

Vår älskade

Ann-Britt
Svensk

född Lindholm

* 26 augusti 1955
✝ 11 januari 2012

G Ö R A N
ANNIKA och MALIN 

med familjer
MAMMA och PAPPA

Bodil och Berit med familjer
Övrig släkt och vänner

För alltid saknad
för evigt älskad

Begravningen äger rum fredag
den 10 februari kl. 11.00 i Sånga
kyrka. Efter akten inbjudes till

minnesstund. Osa till Vasastans
Begravningsbyrå tel 08-311 315

senast den 6 februari. Valfri
klädsel.

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 33

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

KONTORSMATERIAL M.M

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

    Tel 08-560 355 35   info@aseanna.se

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

070 789 14 99
www.skottensomskottar.se
Baserad i Färentuna, Ekerö

 070-747 20 03   070-799 64 21070 747 20 03 070 799 64 2111111 070-747 20 03   070-799 64 21070-747 20 03   070-799 64 21

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

www.howqvistanderson.se
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PRIS 3 250 000 kr/bud. TOMT 100 kvm. Gällsta Bygränd 1.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 106 kvm

Hög standard Sjöglimt Braskamin Låga driftskostnader Barnvänligt område
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PRIS 2 150 000 kr/bud. TOMT 1 289 kvm. Hagaringen 1. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ TAPPSUND plan tomt med soligt läge i detaljplanerat område

Centralt & Naturnära Garage Båtplats Kommunalt v/a i gatan
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PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 216 kvm. Klevbergsvägen 69. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 08-56410943.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 140 kvm

Barnvänligt område Gångavstånd till allt Mysig braskamin

S
M
S
:A

6
3
6
1
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 4 950 000 kr/bud. TOMT 2 670 kvm Stor fin trädgårdstomt som gränsar till vacker parkmark.
Björkuddsvägen 123. EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-26 83 00.

EKERÖ EKEBYHOV 5 rok, 180 kvm + 90 kvm

Magnifik stenvilla från 1917 Stor glasveranda och pool i sydväst
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PRIS 3 995 000 kr/bud. TOMT 1 008 kvm Sluttande naturtomt i soligt söderläge. Rödhakevägen 6b.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ ÄLVNÄS 5 rok, 132 kvm + 9 kvm

Nybyggd souterrängvilla Högt belägen på solig sluttning
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Följ oss på
Facebook.

Sök Svensk Fastighets- 
förmedling på facebook.com

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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PRIS 5 895 000 kr/bud. TOMT 2 652 kvm . Mörbyvägen 30.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ MÖRBY 7 rok, ca 176 kvm + gästhus om ca 35 kvm

På en fantastisk trädgårdstomt ligger denna nybyggda villa! I området finns bl.a bad, golfbana o buss
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En bättre fritidshusaffär.
Vi är en av de mäklare som säljer flest fritidshus i hela landet. 

Prata med oss så hjälper vi dig sälja ditt fritidshus också.
Läs mer på svenskfast.se.

PRIS 1 875 000 kr/bud. TOMT 1 219 kvm. Gudmundvägen 3 A.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 3 rok, ca 62 kvm

Charmigt enplanshus i toppskick Möjlighet att bygga till Högt läge
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PRIS 3 800 000 kr/bud. TOMT 377 kvm. Plan lättskött trädgårdstomt som gränsar till allmänning.. Åkerövägen 5.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-26 83 00.

EKERÖ NÄRLUNDA 6 rok varav 5 sovrum, 152 kvm

Tillbyggt kedjehus i mycket gott skick! Solig insynsskyddad tomt
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PRIS 3 850 000 kr/bud. TOMT 402 kvm . Rullerumsvägen 22. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ LUNDHAGEN 8 rok, ca 174 kvm

Rymligt parhus med sjöutsikt i Lundhagen 6-7 sovrum
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Vill du veta 
vad din bostad

är värd? 
Prata med oss eller starta din 

försäljning på svenskfast.se

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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PRIS 3 475 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 419 m² (friköpt). Dianastigen 9.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ NÄRLUNDA 5 rok, ca 150 kvm

Centralt i Närlunda Uteplats i väster mot allmänning och lekplats Stort vardagsrum i vinkel
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Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Christer Eriksson, Elizabeth
Kumlin, Linn Lagerqvist,

Charlotte Careborg, Martin
Larsson, Susanne Eriksson

PRIS 1 475 000 kr/bud. AVGIFT 7 998 kr/månad inkl värme och vatten HISS Ja Pråmvägen 2G.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69 .

EKERÖ CENTRUM 4 rok, ca 90 kvm

Inglasad balkong med strålande kanalutsikt Högst upp i huset
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PRIS 3 495 000 kr/bud. TOMT 91 kvm . Parkterrassen 10. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 4 rok, ca 106 kvm

Modernt och stilfullt 2-plans parhus med sjöglimt
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PRIS 4 975 000 kr/bud. TOMT 998 kvm . Klövervägen 3. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ VÄSBY 6 rok, ca 174 + 28 kvm

Villa i absolut TOPPSKICK! 1-plan med vidbyggt garage
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se
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