
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Under ett par veckor får kommunens alla tioåringar prova på gratis skidåkning och andra vinterakti-
viteter i Ekebyhovsbacken. På bilden provar Sidney Fernholm och Sofia Axelsson snöskor för första 
gången. | SPORTEN 28                    Foto: Lo Bäcklinder

Upprörda
lovöbor
JO-anmäler
Lovö hembygdsförening har lämnat in en 
JO-anmälan mot Riksantikvarieämbetet för 
överenskommelsen om att lägga förbifartens 
trafikplatser på Lovön och att göra fyra filer på 
Ekerövägen. | 4

BEFOLKNINGSÖKNING I TOPP
På 30 år har Ekerö kommuns befolkning vuxit med 
58,8 procent. Det ger en sjunde plats i jämförelse med 
alla landets kommuner. | 6

”Det har hänt mycket i kommunpolitiken un-
der 2011. Kommunen klättrar i skolranking-
en. Äldreomsorgen är en av de bästa i länet. 
Ekerö står i startgroparna för ett badhus 
och ett nytt äldreboende i Stenhamra. Men i 
slutet av året 2011 har inte sakfrågorna stått 
i fokus.”| 24 tyck

NYA VINGAR PÅ SUNDBY KVARN
Efter att ha varit vinglös i många år har kvarnen Kajsa 
i Sundby fått nya, specialbyggda vingar. | 14

LEK ELLER ALLVAR I IDROTTEN
Elitismen inom barn- och ungdomsidrotten har den 
senaste tiden debatterats i medierna. Hur ser det ut 
på Mälaröarna? | 12

ÖARNAS KAKELUGNSMAKARE
Peter Qviberg är mu-
rare med en special-
kunskap som idag är 
allt ovanligare. Han kan 
kakelugnar. På fritiden 
finns hans engage-
mang och hjärta till 
stor del på Adelsö.  | 18
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UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
”Landskap är allt mellan 
himmel och jord” – målning-
ar av Åsa Davidsson, Britta 
Grassman, Malin Holmberg, 
Susanna Serrander. Lör-sön 
11-26 feb kl 12-16. Ekebyhovs 
slottsgalleri. Arr: Mälaröar-
nas konstförening.

Galleri Granit
Textilkonstnären Ane Sven-
heden ställer ut kläder och 
konstverk. Till och med 19 
feb. Galleri Granit, Barnens 
eget bibliotek i Stenhamra. 

Hantverksstallet
Lillian Ohlsson – målningar i 
olja och akvarell. 9 feb-4 mar, 
vernissage 12 feb. Öppet tor-
sön kl 11-16. Jungfrusunds 
marina.

Konstvinden
Charlotta Lindvall, Lotta 
Johnzon, Lilian Ohlson, Anna 
Eriksson – oljemålningar, 
akryl och akvareller. Helen 
Karlsson – gipsdesign och 
måleri. Silversmide – Lotta 
Johnzon. Lördagar kl 11-15. 
Konstvinden, Träkvista torg.

EVENEMANG

Tranholmen öppen
Skridskobana är plogad på 
Älvnäsviken. På grund av 
den milda vintern och den 
kraftiga blåsten är endast 
den inre delen av viken ännu 
täckt med tillräckligt tjock 

is. Det finns plogat en 1,4 km 
lång bana och en särskild 
barnbana. Observera att 
isen utanför banan längre 
ut i viken inte är kontrol-
lerad och mycket tunn. Arr: 
Friluftsfrämjandet, Mälar-
öarna.

Bridge
Partävlingar. Oftast kan 
spelpartner ordnas. 20 kr 
inkl kaffe. Mån, tis och tor kl 
10-14.30.  IT-ladan. 
Arr: Mälaröarnas pensio-
närsföreningar.

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

Allt tamare vildsvin
Gunnar Jansson berättar 
om vildsvinets historia, 
ekologi och eventuella 
farlighet för skogsvandrare 
samt om hur man skyddar 
sina odlingar, såväl  större 
jordbruk som egna, ömtåliga 
trädgårdar. 10 feb kl 19, 
Ekebyhovs slott. 
Arr: Mälaröarnas natur-
skyddsförening.

Träkvista fritidsgård
Matlagningskvällar lördagar 
kl 20-22 för de som gillar 
att laga mat eller att baka. 
Invigning av studio och 
replokal 15 feb. Öppet tis-tor 
18.30-21.30, fre-lör 19.30-
23.30. Stängt mån och sön.

Stenhamra fritidsgård
Matlagningskvällar fredagar 
kl 20-22 för de som gillar 
att laga mat eller att baka. 
Nytt gym, tillgängligt för 
tjejer och killar från årskurs 
7 till 17 år. Hjälp ges med 
instruktioner och tränings-
scheman. Öppet månd-ons 
18.30-21.30, tor stängt, 
fre-lör 19.30-23.30, söndag 
stängt.

Ekebyhovs slott
11 feb kl 14: ”Vi bygger 
barnhem i det gömda 
Himalaya” – KMCH Sup-
port Group visar bilder och 
berättar från en resa i Nepal. 
Kaféansvariga: Mälaröar-
nas konstförening. 12 feb 
kl 14: Musiker från Mämus 
underhåller. Kaféansvariga: 
Mälaröarnas musiksällskap. 
18 och 19 feb kl 14: Demon-
stration och information 
om hjärt- och lungräddning 
samt hjärtstartare. I parken: 
Minihittavilse för barnen. 
Kl 15: Sebastian Brunes, 
projektledare för bärgningen 
av Seaside i Tappströmska-
nalen, berättar samt visar 
bilder. Kaféansvariga: Ekerö 
civilförsvarsförening.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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Har du frågor om din pension? 
Boka Pensionskollen. 

e-post: ekero@swedbank.se
Adress: Ekerö torg 2 

När ska man egentligen börja pensionsspara?

Kan man 

pensionsspara i 

hållbara fonder?

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

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

0808 5-56060 3 31313 1 1000808 5-56060 3 31313 1100 EE Ekkke öörö centttrumEEEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LLLörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

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



fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 3 695 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 117 kvm, biarea: 55 kvm
Tomt: 975 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1936
Adress: Hästhagsvägen 8
Ring för visning!
Sms:a: FB 1071-2550 till 72456 för
beskrivning

Underbar 30-tals pärla! Luftigt
hus med 2,56m i takhöjd o
charmiga detaljer. Huset har stora
fönster för maximalt ljusinsläpp.
Med bergvärme o garage görs
vardagen lite enklare. Perfekt läge
i eftertraktade kvarter nära
bussar, skolor o matbutiker.
Friluftslivet finns runt knuten!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2550.

EKERÖ NÄRLUNDA

Accepterat pris: 1 395 000:-
Boarea: 73,5 kvm, biarea: 4 kvm
Avgift: 4.235:-/mån inkl vatten/
sophämtning/garage
Adress: Blåsbacksvägen 97
Visas sön 5/2 11.00-12.00

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

Accepterat pris: 2 100 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 79 kvm, biarea: 10 kvm
Tomt: 4 141 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1978, ombyggt 1984
Adress: Spettvägen 7 och 9
Visas sön 5/2 14.15-15.00

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

EKERÖ EKEBY

Fast pris: från 4 385 000:-
5 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 153 kvm
Tomt: 1 064 kvm Sluttningstomt
Byggt: 2012
Adress: Sanduddsvägen 48-64
Visas sön 5/2 14.00-14.45

Här kommer 11 st södervända
sluttningstomter bebyggas med
2-plans LB-hus med äganderätt.
Här bor man nära naturen,
Mälaren och kommunikationer
och service. Nu erbjuder LB-hus
de kunder som tecknar avtal
innan 31/3-2012, tillval till ett
värde av 50 000 kr! 9 st kvar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3046.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 2 350 000:-
5 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 140 kvm
Tomt: 216 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1970
Adress: Klevbergsvägen 73
Visas sön 5/2 12.30-13.30

Gavelradhus i fint skick och med bra läge i området! Ljust och stilrent kök, smakfullt och nyrenoverat
badrum med hörnbadkar. Fyra bra sovrum och stort vardagsrum, som är delbart för möjlighet till
ytterligare ett sovrum. Härlig trädäckad altan delvis under tak! Garage i länga! Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-2899.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 3 950 000:-
5 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 144 kvm, biarea: 30 kvm
Tomt: 970 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1989
Adress: Almhagsgränd 14

Sjönära enplanshus med
möjligheter! Huset är i fint skick
men behöver ytskiksrenovering
invändigt. 4 bra sovrum, man kan
även få till ett 5:e längst bort i det
stora vardagsrummet. Altan i
söder! Plan tomt. Garage!
Vattenburenvärme med
frånluftsvärmepump -05.
Nydränerad krypgrund.
Besiktigad med försäkring i 10 år.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3009.

EKERÖ LUNDHAGEN

Fast pris: från 4 845 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 182 kvm
Tomt: 1 010 kvm Sluttningstomt
Byggt: 2011
Adress: Fantans Väg 1-12
Visas sön 5/2 14.00-14.45

På härlig sydsluttning erbjuder C4
Hus 12 st ljusa moderna villor på
tomter med äganderätt. Tomterna
ligger i den fantastiska
sydvästsluttningen ner mot
Mälaren och den anlagda
badviken. Här bor man nära natur,
bad och all tänkbar service och
kommunikationer!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2864.

EKERÖ SANDUDDEN
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LOVÖN | Lovö hem-
bygdsförening anmäler 
Riksantikvarieämbetets 
ledning, riksantikvarien 
och överantikvarien med 
anledning av det avtal som 
gjorts med Trafikverket 
gällande byggandet av 
Förbifart Stockholm. 
”Myndighetsmissbruk” och 
”brott mot regeringsfor-
mens bestämmelser” anger 
de bland annat som skäl. 

Den 1 april 2011 träffades ett 
avtal mellan Riksantikvarie-
ämbetet (RAÄ), Trafikver-
ket, Statens fastighetsverk 
och Ekerö kommun om det 
fortsatta bygget av Förbifart 
Stockholm. Där fastslogs 
att de två trafikplatser som 
kommer höra till förbifarten 
ska placeras på Lovön och att 
Ekerövägen ska breddas till 
fyra filer för att klara trafiken. 
När Riksantikvarieämbetet 
skrev på den överenskom-
melsen svek de sin lagstadga-
de uppgift att skydda Sveriges 
kulturarv, menar anmälarna i 
Lovö hembygdsförening.

– Jag är övertygad om att 

det är andra särintressen som 
styr och inte den demokra-
tiska organisationen. Det för-
siggår ett styrande spel bak-
om kulisserna som inte syns, 
säger hembygdsföreningens 
ordförande Bertil Ottoson.

Han menar att det bakom 
beslutet att förlägga trafik-
platserna på Lovön ligger 
starka ekonomiska opions-
bildare som motsätter sig den 
föreslagna placeringen på 
Lindö till exempel.

I och med att avtalet slöts 
ändrade också RAÄ inställ-
ning, menar anmälarna. De 
skriver att RAÄ frångick sitt 
tidigare ställningstagande 
och förespråkande av att pla-
cera trafikplatserna på annan 
plats än Lovön, för att und-
vika den skada på världsarvet 
som det riskerar att medföra. 

Detta håller dock inte 
överantikvarie Knut Weibull 
med om.

– Vi har inte alls ändrat 
åsikt. Det spelar ingen roll 
vad vi har tyckt tidigare, det 
är regeringen som har fattat 
beslutet om hur planen ska 

se ut och vi ska hjälpa till att 
genomföra det hela på bästa 
sätt, säger han.

Han menar att utform-
ningen nu ska göras så att 
världsarvet inte ens ska hotas 
av tunnelbygget och bredd-
ningen av vägen.

Enligt JO-anmälan har också 
sakkunniga tjänstemän på 
RAÄ körts över i samband 
med att avtalet skrevs.

– Det här ärendet har be-
retts väldigt noga genom 
otaliga diskussioner och mö-
ten och vi fortsätter att jobba 
med det. Att sakkunniga ska 
ha körts över stämmer inte 
alls med min bild, säger Knut 
Weibull.

Lovö hembygdsförening har 
även skickat en skrivelse till 
UNESCO World Heritage 
Centre och framfört önske-
mål om att UNESCO kräver 
av svenska regeringen att 
Riksantikvarieämbetet går ur 

avtalet och gör en ny bered-
ning.

Anmälan ska nu bearbetas 
av JO, men Bertil Ottoson 
vågar inte sia om vilket utslag 
det kommer att bli.

– Om JO fungerar som det 

står i grundlagen och fattar 
ett självständigt beslut, så blir 
de fällda, men om det blir så 
vågar jag inte ens gissa, säger 
han. 

LO BÄCKLINDER

Riksantikvarieämbetet 
JO-anmäls av lovöbor

”Jag är övertygad 
om att det är 
andra särintressen 
som styr och inte 
den demokratiska 
organisationen”

Riksantikvarieämbetet har JO-anmälts för den överenskommelse som de gjort med Trafikverket, Statens 
fastighetsverk och Ekerö kommun om att förlägga förbifartens trafikplatser på Lovön och att anlägga fyra filer 
på Ekerövägen.                        Illustratör: Tomas Öhrling 
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Gudstjänster

ONSDAG 8 FEBRUARI

Timmermannens kapell kl 18.30

Stenhamra församlingsgård

Ungdomsmässa
Kiki Svee, Mats Pyhäjärvi

TORSDAG 9 FEBRUARI

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Kiki Svee

SÖNDAG 12 FEBRUARI

Hilleshögs kyrka kl. 11.00

Gudstjänst med nattvard
med konfirmanderna
Sexagesima
Kiki Svee

TORSDAG 16 FEBRUARI

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Ellen Jakobsson

SÖNDAG 19 FEBRUARI

Skå kyrka kl. 11.00

Gudstjänst
Fastlagssöndagen
Ellen Jakobsson
Färingsö kyrkokör

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

 Grundkurs i kristen tro

-Martin Luthers “Lilla katekesen”

Är du nyfiken på kristen tro? Under tre torsdagar i vår leder 
kyrkoherde Lars Brattgård kvällarna och samtalen.
Kursen kostar ingenting. Varmt välkommen!
  
Ur boken 

I sin Tyska mässa från år 1526 säger Luther:
Jag vet ingen enklare eller bättre uppläggning av en sådan 
underrättelse eller undervisning än den som gjordes i 
kristenhetens barndom och som förblivit fram till idag, 
nämligen (att man tar sin utgångspunkt) i dessa tre stycken: 
Tio Guds bud, Den apostoliska trosbekännelsen och Vår Fader. 
I dessa tre stycken står kort och gott nära nog allt som en 
kristen behöver veta.

NÄR & VAR

Torsdagar kl 17.00
Stenhamra församlingsgård

23 februari, 15 mars, 19 april

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

Sopplunch

kl 12.00
Tisdagar
Färentuna församlingshem

Torsdagar
Stenhamra församlingsgård
Pris 40 kronor

Black Sea Boys spelar

Torsdag 16 februari, Stenhamra församlingsgård



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

Priserna gäller vecka 6 t o m söndag 12/2-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

  

 14  90  /st 

 Potatis 
 Swegro.   1 kg.   Smått & Gott.  

     

 Såser 
 Jesses.   100–150 g.   Olika smaker.  

 Jfr pris 116:67–175:00/kg.     

Nu fi rar vi

ALLA HJÄRTAN
med fi na erbjudanden i butiken! 

  

 19  90  /st 

 Geléhjärtan 
 Aroma.   450 g.    

 Jfr pris 44:22/kg.   Max 1 erbj/kund.  

Gäller även dig som ansöker om ICA Kort idag.

  

 49  90   /st

 Rosor 
 Rydells.   10-pack.    

     

  

 22  90  /st 

 Aladdin Hjärtan 
 Marabou.   125 g.    

 Jfr pris 183:20/kg.     
 2 för 

 35k     

  

 119k    /kg 

 Lokalodlat !
 Färska örter 
 Orto Novo.     

Gäller även kruksallad.  

Ord pris 15:90–25:90/kg.    

 Fläskfi lé 
 Scan. Sverige.          

10k
Rabatt vid köp av 2!



EKERÖ NÄRLUNDA - RYMLIG FAMILJEVILLA FRÅN 2000

accepterat pris 4 475 000 kr boarea 154 kvm byggår 2000 TOMTAREA 746 KVM ADRESS Melonvägen 1
VISAS SÖN 12/2, 11.30-12.30 OCH MÅN 13/2, 18.30-19.15  KONTOR MÄLARÖARNA 08-807600 

Välplanerade 154 kvm med fyra fina sovrum och generösa sällskapsytor. Vardagsrum med braskamin
och utgång till soligt trädäck. Stort kök med plats för många vänner till bords. Plan trädgårdstomt.      

ekerö närlunda

SKANDIAMÄKLARNA   BROMMA/SPÅNGA/MÄLARÖARNA,   BROMMAPLAN 403,   08-807600
BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE
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KOMMUNEN | Den 30 
januari gick kommunens 
nya hemsida i drift. Med 
enklare navigation och 
många nya interaktiva funk-
tioner är förhoppningen att 
informationen ska vara lät-
tillgänglig för alla tänkbara 
användare.

– Vi har uppgraderat sidan 
och byggt en helt ny struktur. 
Vi har också gått igenom all 
information för att se att den 
är aktuell och begriplig för 
alla, berättar Anna Eriksson, 
webstrateg och projektledare 
för arbetet med den nya hem-
sidan.

Hon har arbetat hårt med 
föreberedelserna under det 
senaste året och har sett fram 
emot att äntligen får driftsät-
ta själva sidan med alla dess 
nya funktioner och se hur 
den tas emot av de mellan 
500 och 2000 unika besökare 
som varje dag går in på hem-
sidan och söker information.

– Det kommer att finnas 
mer information på förstasi-
dan, både när det gäller nyhe-
ter och annan aktuell infor-
mation, till exempel om det 
är dags för skolval eller snö-

röjningsinfo, förklarar hon.
Hon beskriver dessutom 

hur man lätt kan hitta infor-
mation om såväl driftstör-
ningar i elnät, som aktuell 
trafikinformation och kollek-
tivtrafikstörningar.

Själva strukturen för hem-
sidan är byggd av företaget 
Funka.nu enligt ”Funkabo-
damodellen” vilken närapå 
har blivit en standard för 
svenska kommuners hem-
sidor. Företaget har jobbat 
mycket med att utveckla till-
gängligheten och modellen 
är bland annat utprovad för 
att fungera även för personer 
med funktionsnedsättningar 
och för barn.

Även chanserna till interak-
tion ökar med den nya sidan 
och förutom möjligheter att 

lämna synpunkter på varje 
sida och prenumerations-
funktion, finns kopplingar 
till både Facebook och till 
Twitter. Likaså finns över-
sättning via ”google trans-
late” och en lyssnafunktion 
tillgängliga på sidan.

– Planen är att vi sedan ska 

bygga på den bra grunden som 
vi har nu och till exempel ut-
veckla flera självservicefunk-
tioner, säger Anna Eriksson 
och poängterar att det är när 
lanseringen nu är gjord som 
det egentliga arbetet börjar.

LO BÄCKLINDER

Ny hemsida ger 
tydligare information KOMMUNEN | Ekerö hamnar 

på plats sju av landets 290 
kommuner när det kommer 
till befolkningsökning under 
de senaste 30 åren. Det visar 
ny statistikbearbetning som 
Dagens nyheter gjort.

Under de senaste 30 åren har 
Sveriges befolkning vuxit 
med över en miljon invånare. 
Samma period har 148 kom-
muner tappat invånare och 
142 kommuner har fått fler. 
Bland dem som växt hamnar 
Ekerö på plats sju med sin 
befolkningsökning på 58,8 
procent sedan 1981. 

– Vår kommun har många 
fördelar med bland annat 
ett bra, storstadsnära läge, 
fantastiska boendemiljöer 
och en välskött kommunal 
verksamhet, säger Peter Car-
pelan, kommunstyrelsens 
ordförande.

Angående kommunens 
fortsatta tillväxt poängterar 
han att det är viktigt att hålla 

tillbaka så att det inte blir en 
alltför kraftig utveckling, 
men att han tror att populari-
teten kommer att bestå.

– Vi har ju slagit fast att vi 
ska arbeta för att kommunen 
ska fortsätta att växa, men 
med försiktighet och omtan-
ke, fortsätter han.

Bland de snabbast ökande 
kommunerna återfinns också 
många andra storstadsför-
orter. På första plats ligger 
Värmdö kommun som ökat 
sitt invånarantal med 114,4 
procent. I botten av listan 
hamnar många glesbygds-
kommuner, bland annat Åse-
le som minskat med 35,1 pro-
cent och därmed har tappat 
nästan var tredje invånare.

Siffrorna kommer från en 
analys som Dagens nyheter 
har gjort av Statistiska cen-
tralbyråns senaste befolk-
ningssiffror från den 1 no-
vember 2011.

LO BÄCKLINDER

Befolkningsökningen i
kommunen hamnar i topp

”Vi har gått igenom 
all information 
för att se att den 
är aktuell och 
begriplig för alla”

Många nya funktioner och uppdaterad information finns att hitta på 
kommunens nya hemsida. 

Minst andel miljöbilar i Ekerö kommun
MÄLARÖARNA | Ekerö kommun ligger på plats 120 av 145 
deltagande kommuner när det gäller andelen miljöbilar bland 
nya fordon. Placeringen är den lägsta av alla Stockholms kom-
muner. Trollhättan ligger i topp.

– Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges sam-
lade klimatpåverkan, därför är det helt avgörande att minska 
bilismens utsläpp, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob La-
gercrantz.

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



   ”Om farfar hade anat”

                                  nya prästen

Lizen 
Anterud
berättar

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 2  2012

Onsdag 8/2
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Jonas Gräslund 
orgel: Rickard Backlund

Söndag 12/2
Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, 
orgel: Rickard Backlund

Lovö kyrka kl 11.00 

TEMAGUDSTJÄNST – VÅRA  
ÄLSKADE PSALMER, Christer Kivi, 
orgel/piano: Leif Asp

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST 
Pernilla Hammarström, 
Musik: Helena Hansson

Munsö församlingsgård kl 18.00

MÄSSA I TAIZÉTON 
Pernilla Hammarström  
piano: Rickard Backlund

Onsdag 15/2

Ekebyhovskyrkan kl 8.30

 MÄSSA, Lizen Anterud,  
orgel: Kerstin Baldwin, fiol:  
Helena Hansson

kl 19.00 MÄSSA, Pernilla  
Hammarström, orgel: Helena 
Hansson
Söndag 19/2
Adelsö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Välkomnande av Lizen Anterud, 
Staffan Eklund, Ad Mundi,  
dirigent: Malin Rudengren

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Christer Kivi, 
Ekeröensemblen, dirigent:  
Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Elin Rundh Dapo 
orgel: Rickard Backlund

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

MÄSSA MED SMÅ & STORA – 
KARNEVAL 
Staffan Eklund 
Ekerö barnkör och Lena Stämmor 
under ledning av Helena Hansson

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

11/2 - Projekt i Kenya -  
Barbro Arlinger intervjuar 
Laila Ekhall 
18/2 - Inför fastan

Festgudstjänst och karneval ...
Den 19 februari är det fest i 

Adelsö kyrka. Då välkomnas 

Lizen Anterud, den nya präs-

ten på Adelsö-Munsö och i 

Ekerö pastorat

Lizen kommer närmast från en tjänst 
i Sollefteå pastorat. Men Adelsö är 
en välkänd plats för Lizen. Här har 
hon tillbringat många av barndomens 
somrar. 

Festen och fastan

festgudstjänst på Fastlagssöndagen. Här 
kommer det att bli lite sambatoner och 
karnevalsstämning.under ledning av Ekerö 
barnkör och Lena stämmor.

Fastan är ju en allvarlig tid i kyrkan, då 
texterna talar om Jesus väg till Jerusalem 
för att lida och dö. I framför allt katolska 
kyrkan fastar man (avstår bl.a. från att äta 
kött) under fyrtio dagar före påsk.

Men före själva fastan är det fastlagen 
– tre dagar av fest. Carne vale betyder 
egentligen kött farväl. I svensk tradition 
har vi fett-tisdagen – då det gällde att äta 
ordentlig, innan askonsdagen då själva 
fastan börjar. Så tisdagen den 21 februari 
är den ”riktiga” semmeldagen.

Både festen och fastan lever ett ganska 
blygsamt liv hos oss. Fastetraditionen i 
Svenska kyrkan handlar inte så mycket 
om att avstå som att dela med sig. Varje år 
har Svenska kyrkans internationella arbete 
en fastekampanj. I år tar den fasta på alla 
människors rätt till mat: 

”ALLT för att utrota hungern” 

Text och foto: Marianne Abrahamsson

Torsdag 9/2 kl 13.30 
i Adelsö hembygdsgård

ÖPPET HUS
i Adelsö hembygdsgård

Tid: Tisdag 14 februari kl 19.00

Plats: Ekebyhovskyrkan
Ingen kostnad. 
Ett samarrangemang mellan S:t Lukas Mälaröarna Västerort och Ekerö församling

FÖREDRAGSKVÄLL
i Ekebyhovskyrkan

Föreläsare:

Petter Iwarsson
skolkurator på BRIS, författare till boken ”Samtal med barn och ungdomar”

SAMTAL 
– med barn och ungdomar 

om viktiga saker i livet 

Samtal mellan barn och vuxna, oavsett 
var dessa sker, är oändligt betydelse-
fulla.  
En föreläsning,där Petters erfaren-
heter från BRIS utgör grunden, men 
innehållet är allmängiltigt och går 
att använda i alla sammanhang där 
vuxna möter barn och ungdo-
mar. En röd tråd i föreläsningen 
är vikten av att vi vuxna vågar 
möta barn i samtal.  Att vi kan 
göra skillnad!

ar

tt
-

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

72 950
50



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

Färingsö Ilända - Liten hästgård
Charmig gård med stall och ateljé/verkstad. Ett fantastiskt ställe med stor potential för en kombination av
bostad, verksamhet och hobby. Allt i bra skick! Låga driftskostnader! Vacker stenvilla med putsad fasad, byggt
i början av 1900-talet. 7 rok ca 183 kvm med härlig atmosfär, varsamt renoverat, fina snickerier och trevliga
detaljer. 3 eldstäder. Stall med 3 boxar, stor sadelkammare och höloft. Ateljé/verkstad/kontor i två plan.
Vedeldad bastu. Gammeldags trädgård kring huset och plana hagar, totalt 17.629 kvm. Nära båtplats och
badstrand. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 183 kvm ByggÃ¥r: 1918
*Tomt: 17 629 kvm hagmark/natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 700 000 kr
  

Boarea: 183 kvm Byggår: 1918
Tomt: 17 629 kvm hagmark/natur/trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 700 000 kr

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

Färingsö Kungshäll
Charmigt lantligt på norra Färingsö! Gångavstånd till Mälaren. Mysigt hus med 4 sovrum, fint vardagsrum
med trägolv och braskamin. Kök med matplats och vedspis. Praktisk källare med bra förvaring, extra rum,
dusch, bastu, tvättstuga mm. Isolerat garage/verkstad om ca 45 kvm, dubbelgarage, kontor/gästrum, stor
lekstuga och diverse uthus. Stort växthus med vedkamin. Härlig trädgårdstomt, lekvänlig för barnen och med
bra odlingsmöjligheter. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 113 kvm, biarea: 43 kvm
*Tomt: 2 282 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 850 000 kr
  

Boarea: 113 kvm, biarea: 43 kvm
Tomt: 2 282 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 850 000 kr

Stjärtnäsvägen 105
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Knalleborg
Fint radhus med källare. Ljust och fräscht med fina golv, helkaklade duschrum och gäst-wc. 3-4 sovrum. Källare
med allrum, sovrum och bra förrådsutrymmen. Vackra stenläggningar och murar på både fram- och baksida.
Två uteförråd och garage i länga. Perfekt solläge. Barnvänligt område med kort promenad till både dagis, skola,
buss och naturområde. Besiktigad.

*Boarea: 166 kvm
*Tomt: 158 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 2 750 000 kr
  

Boarea: 166 kvm
Tomt: 158 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 2 750 000 kr

Knalleborgsvägen 17E
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Stort kedjehus om 121 kvm i omtyckta Sandudden! Tre bra sovrum och två helkaklade badrum. Stort allrum.
Här bor du barnvänligt och sjönära i ett modernt hus med bra planlösning. Köket är den centrala punkten i
huset, med utgång till mysig balkong. Välanlagd trädgård med två altandäck. Carport och förråd.

*Boarea: 121 kvm
*Tomt: 281 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 150 000 kr
  

Boarea: 121 kvm
Tomt: 281 kvm trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 150 000 kr

Singelgränd 8
Cecilia Ternow 0709-492 492
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 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 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
*Accepterat pris: 3 750 000 kr

  Boarea: 129 kvm
Tomt: 110 kvm
Accepterat pris: 3 750 000 kr

Riksrådsgränd 2
Carola Sellman 0702-56 00 77
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

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
*Accepterat pris: 5 500 000 kr

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

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

För dig som sålt eller planerar att sälja din bostad

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
senast 6 februari. Obs, begränsat antal platser.

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 representant från Skatte
verket för en informationskväll om reavinstberäkning och e



Adelsö Krog
Just nu finns en unik möjlighet att köpa välkända Adelsö Krog, 

utmärkt läge på natursköna Adelsö!

Restaurangen är på ca. 240 kvm och har plats för ca. 60 sittande 
gäster inomhus; utomhus är antalet platser i stort sett obegränsat. 

Restaurangen säljs med inventarier.
Stor tomt om 4 856 kvm med en total byggrätt på 500 kvm. 

Prisidé 3 000 000:- eller högstbjudande. 

Välkommen att kontakta oss! 
Patrik Wedin 0733-33 55 47, e-post: pw@kwpa.se 

KWPA BRYGGAVÄGEN 133, 178 31 EKERÖ. WWW.KWPA.SE

UNNA DIG
VÄLMÅENDE
INSPIRATION

HÄLSA
SKÖNHET

www.butiksbyn.se

T R O X H A M M A R  B U T I K S B Y

    

10  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Ekerö 
tycks få vänta ännu en 
tid på en pendelbåtslinje. 
Den slutsatsen kan man 
dra av den utredning som 
Stockholms läns landsting 
genomfört. 

I landstingets utredning fö-
reslås att den nuvarande 
trafiken mellan Frihamnen, 
Lidingö, Nacka och Nybro-
kajen utvecklas och att en ny 
linje införs mellan Hammar-
by sjöstad och Nybrokajen i 
ett första skede.

Fyra olika förslag har ut-
retts, varav Ekerö – Klara 
Mälarstrand var ett. En linje 
som föreslogs ha tre stopp 
inklusive slutdestinationen 
vid Tegelbacken i centrala 
Stockholm. Utredningen 
har kommit fram till att 
resan mellan Ekerö och 
centrala Stockholms skulle 
innebära en marginell tids-
vinst om man jämför be-
räknad restid sjövägen med 
tider hämtade från SL:s 
reseplanerare för kollektiv-
trafiken. Likaså visar ana-
lysen av antal påstigande 
resenärer att Ekerö är en 
av de mindre påstignings-

orterna bland de jämförda 
förslagen.

När det kommer till kost-
naderna beräknas också Eke-
rörutten att vara mer kost-
sam i förhållande till antalet 
resenärer på grund av turens 
längd.

Kristdemokraterna som dri-
vit frågan om vattenburen 
kollektivtrafik i landstinget är 
dock positiva över att det nu 
tagits ännu ett steg närmare 
en fullt utvecklad pendel-
båtstrafik och fortsätter att 
arbeta för att även Ekerö ska 
få en vattenburen kollektiv-
trafik.

– Inom tio år ska Stock-
holmsregionen ha ett nät 
av pendelbåtstrafik i världs-
klass. Det är dags att vi in-
ser att Stockholm är Nor-
dens Venedig, säger Michael 
Stjernström, gruppledare för 
Kristdemokraterna i Trafik-
nämnden.

Den 22 februari tar trafik-
nämnden upp förslaget om 
pendelbåtslinjerna för be-
handling. 

LO BÄCKLINDER

NYSTARTAT

BUTIK | I ett ombyggt gara-
ge i Träkvista huserar en 
nyöppnad barnklädesbutik.

– Det här är en idé som 
jag har gått och tänkt på i 
många år, särskilt med tan-
ke på miljöaspekten och att 
man ofta måste åka långt 
för att få tag i barnkläder 
när man bor på Ekerö. Sen 
ska ju alla omständigheter 
stämma och nu kände jag 
att det var dags att börja i 

liten skala, berättar Helene 
Sundqvist om sin nystarta-
de barnklädesbutik “Ping-
lan och prinsen”.

I väntan på en större lo-
kal håller hon tills vidare till 
hemma i det ombyggda ga-
raget på Grenvägen 23 i Trä-
kvista. Till en början har hon 
också begränsade öppettider 
då hon kombinerar butiks-
jobbet med en anställning 
som ekonom.

LO BÄCKLINDER

NYSTARTAT

BUTIK | Jenny Andersson 
hoppar av IT-jobbet och 
öppnar second hand-butik i 
en lada i Törnby.

– Jag har bland annat blivit 
väldigt inspirerad av mina 
yngre arbetskamrater när det 
gäller att ta tillvara begagnade 
saker och inte bara kasta och 
köpa nytt hela tiden. Så idén 
om en second hand-butik har 
jag haft ganska länge, men 
när jag av en slump fick reda 
på att den här fina lokalen var 

ledig så kände jag att det var 
dags att göra verklighet av 
den, berättar Jenny Anders-
son.

I mitten av december öpp-
nade hon butiken vid Törnby 
gård med begränsade öppet-
tider eftersom hon hittills 
har haft kvar sitt IT-arbete. 
Nu börjar dock affärerna ta 
fart och framåt mars räknar 
hon med att arbeta på heltid 
med butiken och dessutom 
utöka verksamheten med en 
kafédel.

LO BÄCKLINDER

Väljer barnkläder istället för ekonomiPendelbåt från 
Ekerö får vänta

Säljer begagnade saker för miljöns skull

Helene Sundqvist i sin barnklädesbutik i Träkvista.                    Foto: Privat

Inspirerad av sina arbetskamrater bland annat har Jenny Andersson 
öppnat en second hand-butik i Törnby.                       Foto: Tobbe Andersson



Ditt beslut
påverkar din framtid 

Ekerö kommun står inför en framtida

utveckling med stora investeringar inom en 

rad områden.

 
Medfinansiering av Ekerövägen,

upprustning av flera av våra skolor, 

byggande av ett badhus och inte minst 

avbetalning av vår stora låneskuld.

 
Intäkterna vid en försäljning av Ekerö 

Bostäder möjliggör den planerade  

utvecklingen inför framtiden samtidigt som 

bostäderna/hyresrätterna finns kvar för

alla boende.

 
Ska Ekerö kommun sälja aktierna i

Ekerö Bostäder? 

JA!
Nu överlämnar vi frågan till er väljare att avgöra! 

Rösta den 25 mars!



12  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Elit-
satsning inom barn- och 
ungdomsidrott har 
senaste tiden debat-
terats i olika medier. 
Tävlingsinriktningen har 
accelererat och elitlivet 
lockar en del, men finns det 
utrymme för dem som vill 
idrotta bara för att det är 
kul? Mälaröarnas nyheter 
har frågat några av fören-
ingarna i kommunen.

I kommunen finns ett fyrtio-
tal idrottsföreningar med or-
ganiserad verksamhet. Nära 
hälften av alla barn i åldrarna 
11 till 20 år deltar i idrottsför-
eningarnas verksamheter. 
Av alla 13 till 20-åringar är 42 
procent medlemmar i en för-
ening i Ekerö kommun. 

Ekerö IK har 1800 medlem-
mar och består av sektioner-
na badminton, bordtennis, 
fotboll, ishockey, innebandy 
och Ekerö Saints. 

Föreningen har just dragit 
igång en grundutbildning för 
alla ledare i klubben. 

– Vi har ett långsiktigt 
arbete med att etablera en 
fungerande värdegrund och 
har arbetat i nästan två års tid 
med det. Med så många män-
niskor involverade så måste 
vi ha en värdegrund som 
tydligt beskriver vad Ekerö 
IK står för. Annars blir det för 
mycket utrymme för varje 
person att ha egna värde-
ringar om hur verksamheten 
ska bedrivas, säger Ekerö IKs 
ordförande Anders Huldt.

Hur är inställningen till 
elitsatsning inom fören-
ingen?
– Vi pratar inte om resul-
tat, vi pratar inte så mycket 
om prestation utan det vi 
har satt in i vår värdegrund 
är att vi pratar om personlig 
utveckling. Det ligger i för-
sta rummet. Sedan kan det 
bli så att vi lyckas och får bra 
idrottsliga prestationer, men 
det får aldrig vara på bekost-
nad av vår värdegrund. Vi är 
en breddförening. Vårt syfte 
är inte att bli svenska mäs-
tare i det vi gör. Det vi ska bli 
svenska mästare i är att skapa 
glädje. När man är glad att 
komma på en aktivitet, när 
man är glad under aktiviteten 
och man är glad när man går 
därifrån, då har vi gjort rätt 

saker. Vi tror också att det 
här ska skapa förutsättningar 
för att man ska bli en duktig 
idrottare, att inte elitsatsa på 
låg ålder utan jobba på bredd, 
svarar Anders Huldt.

Skapa glädje och att jobba 
på bredd är viktigt inom 
Ekerö IK. Men vad händer 
om det kommer en tränare 
som har ett utpräglat elittän-
kande?

– Det fångas upp inom 
sektionerna i samtal med 
sportcheferna. De ledarna 
väljer ofta självmant att gå 
till någon annan klubb som 
bättre stämmer överens med 
deras värdegrunder, säger 
Anders Huldt.

Han berättar att det ibland 
hänt att hela ålderskullar har 
havererat i vissa idrotter på 
grund av en sådan situation. 
Han säger också att de ab-
solut duktigaste absorberas 
ändå av elitklubbarna.

– Vi nivåanpassar inte 
verksamheten upp till 13-, 
14-årsålder. När du är tio år 
gammal, det är inte då du ska 
vara bäst. Sedan, efter 13-, 
14-årsålder börjar vi succes-
sivt nivåanpassa. De som vill 
lägga lite mer tid på sin idrott 
ska kunna göra det men de 
som inte vill göra det ska 
ändå ha möjlighet att spela 
vidare, förklarar Anders 
Huldt och tillägger:

– Man kan träna 4 till 5 
gånger i veckan men det be-
ror på hur man gör det och 
varför. Om man tränar så 
många gånger per vecka för 
att man ska uppnå ett visst 
resultat, då är man farligt ute. 
Men om man spontanidrot-
tar 4 till 5 gånger i veckan för 
att man tycker att det är så 
roligt, för att man har en so-
cial samvaro och man gör det 
av ren glädje, då är det inget 
problem. Sätter du press på 
barn och ungdomar att nå 
vissa resultat för att få vara 
med överhuvudtaget, då är 
det ett stort problem, avslu-
tar Anders Huldt.

Ekerö IK är en ”bredd-
klubb” liksom kommunens 
andra stora idrottsförening, 
Skå IK.

Skå IK har cirka 1200 aktiva 
medlemmar och klubben be-
står av sektionerna bordten-
nis, brottning, fotboll, hand-
boll, innebandy, ishockey 
och motion. 

– Grunden i Skå IK är nyckeln 
till idrottsplatsen. Brinner 
man för en idrott, då ska man 
komma in när man vill för att 
träna. En förälder eller ledare 
kanske bara orkar tre gånger 
i veckan men det finns barn 
som vill mycket mer. Har de 
ingen träning själva kan de 
fråga om de får vara med det 
gäng som kör. Pojkar 00 är 
exempelvis väldigt aktiva, 
då kanske de får vara med 
pojkar 98 och träna, berättar 
Stefan Eriksson, sportansva-
rig inom Skå IK.

Inom Skå IK har man ing-
en uttalad elitsatsning. Ändå 
lyckas de få fram många duk-
tiga spelare. 

– Det är för att de får träna 
så mycket de vill men det 
finns ingen som pushar dem. 
Man får aldrig glömma bort 
att det här är deras fritids-
sysselsättning. Sedan, när de 
är 18 år och däröver, då är det 
mer vuxenidrott och då stäl-
ler vi lite andra krav, fortsät-
ter Stefan Eriksson.

De som bara vill spela två 
gånger i veckan, finns det 
utrymme för dem?
– Ja, vi ska kunna bedriva 
idrott på alla plan. För att få 
vara med räcker det att man 
bränner av träningarna, kan-
ske bara en gång i veckan och 
det är alldeles utmärkt. Vi ska 
kunna bedriva idrott på alla 
plan, säger Stefan Eriksson.

Han poängterar att det är 
skillnad mellan prestations-
krav och lust. Det finns inga 
måsten för att få vara med. 
De som brinner för sin idrott 
får däremot möjlighet att trä-
na så mycket det går. 

– De här som vill lite mer, 
de får spela med den ålders-
grupp som är något bättre el-
ler äldre kanske.

Elitismen är ändå något 
som alltmer etablerar sig 
inom idrotten. Vad hän-
der om det kommer en 
tränare som har ett elit-
tänkande?
– Det finns alltid ledare som 
vill mycket mer och det är 
väl härligt på alla sätt. De 
kanske säger att någon inte 
får spela för att denna per-
son inte tränar. Då går vi 
in som styrelse och tar ett 
snack. Det har faktiskt hänt 
att en ledare inte kan vara 
kvar i vår klubb av sådana 

skäl, avslutar Stefan Eriks-
son.

En något mindre klubb men 
med ett ständigt växande 
deltagarantal är Ekerö ten-
nisklubb. Grundambitionen 
i klubben är att kunna erbju-
da och skapa en aktiv barn- 
och ungdomsverksamhet 
såväl på som utanför banan 
där alla erbjuds träning av 
högsta kvalitet och anpassad 
efter spelarens egna mål och 
ambitioner. 

Klubben har en sportskola 
för de allra yngsta, en ten-
nisskola, en junior-, en dam- 
och en herrsektion samt ett 
stort antal aktiva motions-
spelare.

Tennisskolan är ålders-
strukturerad i de yngre klas-
serna, men sedan nivåinde-
lad.  Allt eftersom spelarna 
utvecklas finns i klubben en 
så kallad utvecklingsgrupp. 
Efter den kommer nästa steg 
till en tävlingsgrupp. 

Ambitionen här är att skapa 
en bredd inom varje junior- 
och seniorgrupp där samtliga 
spelare ska ha möjlighet att 
utvecklas oberoende av spel-
styrka och ålder. 

– Det ultimata är att spelar-
na får möta både bättre, sämre 
och likvärdiga spelare. Vi är 
dock en relativt liten klubb 
och det är inte alltid helt lätt 
att få detta att fungera i prakti-
ken, berättar klubbens ordfö-
rande Carl-Magnus Månsson.

Spelarna i tävlingsgruppen 
erbjuds träning i klubbens 
regi maximalt fem dagar i 
veckan på tennisbanan med 
ledare.

– Dock är det ingen som 
spelar alla dagar. De som 
spelar mest har fyra dagar 
organiserad tennisträning. På 
helgerna har vi tid där de kan 
spela själva utan tränare alter-
nativt om de bokar egen tid. 
När det gäller träning på egen 
hand har vi sagt att vi vill att 
spelarna lägger ner en timme 
per vecka. Detta kan givetvis 
vara tävling eller fys av något 
slag och måste inte nödvän-
digtvis vara tennis, berättar 
Jonas Tydén, chefstränare i 
Ekerö TK.

När det gäller tävlingar ser 
man gärna att tävlingsjunio-
rerna spelar 15 sanktionerade 
tävlingar per år. 

– För utvecklingsgruppen 
har vi målsättningen en täv-
ling per månad. Sanktione-
rade tävlingar arrangeras vid 
andra klubbar i Stockholm 
och runt i landet, fortsätter 
Jonas Tydén.

Finns det då utrymme för 
dem som inte vill satsa på 
en tenniskarriär men som 
ändå vill fortsätta att spela 
och utvecklas?
– Även om klubben ska stödja 
de elitsatsande spelarna ska 
det självklart finnas utrymme 
för dem som tycker att det är 
roligt att spela och vill utveck-
las vidare. Det är vår absoluta 
ambition och vi har byggt en 
samhörighet i klubbens juni-
orverksamhet som är unik för 

en individuellt präglad idrott 
som tennis ändå är, säger 
Carl-Magnus Månsson.

En förening som saknar egna 
lokaler på Mälaröarna men 
som ändå har en stor verk-
samhet här är Brommagym-
nasterna. I dagsläget har de 
403 aktiva från 3 år upp till 15 
år i Ekerö kommun. 

När det gäller gymnastik 
och elitismen har den senaste 
tiden den svenska kvinnliga 
så kallade artistiska gymnas-
tiken granskats hårt i en serie 
artiklar i Dagens nyheter. 

– Vi slutade med artistisk 
gymnastik för flickor för 12 
år sedan. Skälet till det var att 
det inte gick att driva sjuåriga 
flickor 30 timmar i veckan. 
Det är inte bra och den po-
licy vi har i klubben är att vi 
alltid ska värna om barnen, 
berättar Kjell O Johansson, 
Brommagymnasternas ord-
förande och tillika ekeröbo. 

Brommagymnasterna är 
Sveriges största gymnastik-
förening med 2800 aktiva, 
5000 medlemmar och har 
145 grupper sammanlagt. Av 
de 2800 gymnasterna är un-
gefär 350 tävlingsgymnaster. 
Resten tävlar inte utan utö-
var gymnastik för att det är 
kul. 

De som tävlar går i särskil-
da grupper. 

– Vi har förberedande täv-
lingsgrupper. Där tar vi in ett 
antal som är mellan sju och 
nio år. Här tränar de i regel tre 
till fyra gånger i veckan. De 
går till träningen efter skolan 
och är lediga på kvällen, be-
rättar Kjell Johansson.

I den förberedande täv-
lingsgruppen får de gå två till 
tre år. Först därefter bestäm-
mer man om de ska fortsätta 
i tävlingsgrupp eller gå över 
till en vanlig grupp.

– Däremot har vi trupptje-
jer men de tränar inte mera 
än i stort sett tolv timmar i 
veckan, ungefär tre gånger i 
veckan. Och de är då svenska 
mästare precis som killarna 
på truppsidan, fortsätter 
Kjell Johansson.

I Brommagymnasterna 
finns också killar som tränar 
individuell gymnastik. De 

äldsta i den gruppen tränar 
cirka 28 timmar i veckan. 
Men de är då i åldern 19 till 
20 år.

Föreningen har många 
”vanliga” grupper, i alla ål-
dersgrupper, där man går 
bara för att det är kul. 

– De måste ha ett liv. Man 
ska aldrig glömma att vara 
före detta gymnast är ingen 
merit när man söker jobb. 
Man måste tänka på utbild-
ning, att plugga i skolan och 
få bra betyg. Det är viktigt att 
dessa ungdomar får ett fint 
liv framöver. Det har vi en 
väldigt uttalad policy kring, 
avslutar Kjell Johansson.

I Riksidrottsförbundets 
idédokument ”Idrotten vill” 
står att ”all tillgänglig statis-
tik visar att det framför allt 
är under tonåren idrottsrö-
relsen tappar medlemmar. 
Delvis beror detta på en 
naturlig process där ungdo-
mar får andra intressen som 
upptar deras tid. Men i allt-
för många föreningar saknas 
verksamheter som lockar de 
flickor och pojkar som gärna 
vill fortsätta att idrotta, men 
med en lägre tävlingsmässig 
ambitionsnivå eller helt utan 
tävlingsinslag.” 

Peter Eriksson jobbar med 
barn- och ungdomsidrott på 
Riksidrottsförbundet.

– Våra rekommendationer 
i enlighet med ”Idrotten vill” 
(idrottens idédokument) är 
att föreningar som bedriver 
denna typ av verksamhet, det 
vill säga elitsatsning bör vara 
väldigt tydliga och i bästa fall 
erbjuda ungdomar alternativ 
om de inte vill satsa eller inte 
blir uttagna. I sämsta fall ska 
föreningen kunna hänvisa 
till närliggande föreningar, 
säger Peter Eriksson och till-
lägger:

– Vår värdegrund är väldigt 
tydlig på denna punkt och 
bygger på fyra saker som är 
viktiga för verksamheten i 
föreningar. Det är glädje och 
gemenskap, demokrati och 
delaktighet, allas rätt att vara 
med och rent spel.      

                             
                             
                           EWA LINNROS

Idrott – på lek eller allvar?

Ekerö IK och Skå IK är båda så kallade breddklubbar med många idrotter och med strävan efter att alla ska få 
vara med, oavsett om man satsar på elitnivå eller bara utövar en sport för att det är roligt.  Foto: Ove Westerberg

En av SKÅ IK:s lekfulla handbollsträningar. Finns det utrymme för lekfull 
träning utan elitsatsning även upp i de högre åldrarna inom barn- och 
ungdomsidrott?                    Foto: Ove Westerberg
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SUNDBY | Många som 
passerat Sundby by på 
Färingsö har noterat att 
kvarnen Kajsas siluett för-
ändrades drastiskt i slutet 
av förra året. Efter att ha 
varit vinglös i många år 
fick hon fyra nya vingar att 
stoltsera med.

För två år sedan gjordes ett 
stort restaureringsarbete 
när Sundby kvarn, eller 
Kajsa som hon även kall-
las, lyftes upp och hela 
fundamentet byttes ut. Ett 
mödosamt och kostsamt 
arbete som tog lång tid och 
krävde ett stort kunnande. 
Under slutet av 2011 tog 
så nästa etapp vid i arbetet 
med att återskapa och beva-
ra en av kommunens äldsta 
byggnader.

– Vingarna är byggda i Gy-
singe efter de gamla vingar-
nas mått och är tillverkade av 
gran och tjärade med trätjära, 
berättar Leif Lindén, arkitekt 
och den som har lett arbetet 
med både dokumentation 
och restaurering.

I samband med att ving-
arna monterades med hjälp 
av lyftkran så frikopplades 
också de bromsar som håller 
maskineriet stilla. Kvarnax-
eln vreds ett varv och kvarn-
stenarna roterade. Det bety-

der att maskineriet fungerar 
vilket man inte vetat tidi-
gare, men ännu har man inte 
vågat prova att regelrätt köra 
kvarnen. För att kunna göra 
det behöver man bland an-
nat först byta ut alla rep och 
taljor.

– Det är min dröm att nå-
gon gång få köra den på rik-
tigt, säger Leif Lindén, med 
ett mått av längtan och för-
hoppning i rösten.

Härnäst är planerna att på-
börja restaurering av den 
så kallade kvarnhästen (det 
långa spröt som sticker ut 
bakpå kvarnen. Reds anm.), 
brokvisten och gångbryggan.

– Jag hoppas att vi snart får 
klartecken från kommunen 
för att påbörja det arbetet, sä-
ger Leif Lindén.

En informationstavla på 
platsen är också planerad så 
att besökare kan få veta mer 
om kvarnens historia.

LO BÄCKLINDER

Nya vingar på Sundby kvarn

”Det är min 
dröm att någon 
gång få köra 
den på riktigt”

Specialbyggda vingar pryder Sundby kvarn sedan slutet av 2011. 
 Foto: Ekerö kommun

FAKTA SUNDBY KVARN

>> Tillståndet att ”driva tullkvarn” är från 1748 och det-
ta är också det årtal som anges på kvarnens vindflöjel.

>> Kvarnen var i privat ägo och drift fram till 1928. 1975 
köptes den av Ekerö kommun.

>> På Lidingö finns en nästintill identisk kvarn som 
Kajsa, med likadant maskineri.

>> Kostnaden för vingbygget uppgår till cirka 500 000  
kronor varav 100 000 kronor består av byggnadsvårds-
bidrag från länsstyrelsen.

www.jm.se eller mobil.jm.se

Råcksta

HARSPRÅNGET
Trångbodd?

Behöver du fler rum? Vi har 5:or med vidunderlig utsikt nära butiker, restauranger och
annan service. Till Vällingby city går du på 10 minuter. Lika snabbt promenerar du till Grimsta
naturreservat med motionsslingor, cykelvägar, promenadstigar och bad i Mälaren. Vill du ta
dig vidare till innerstan eller andra delar av Stockholm finns Råcksta T-bana runt hörnet.
Inflyttning april - maj 2012.
 
Storlek: 5 rok, 100 kvm
Pris: från 2 665 000 kr
Avgift: 5 439 kr inkl. Telia Triple Play

Visning: Söndag 12/2 kl 13 - 14
Visningslägenhet (4 rok, 86 kvm i tidigare etapp) på Råcksta Gårdsväg 23, 4 tr.
Skyltat från Jämtlandsgatan.
 

Kontakt: Carina Lindahl, 08-441 57 04
carina@nytthemsthlm.se

Vi kör till och från 

med fasta priser

Nu kan du även boka 

www.ekerotaxi.se

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



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.
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EKERÖ | En livsviktig insats 
på Rosells gym belönas nu 
av Ekerö civilförsvarför-
bund.

En tidig morgon föll en äldre 
man ihop på Rosells gym i 
Ekerö centrum. Martin och 
Maj-Britt Källskog var och 
tränade när det hela inträf-
fade och Martin Källskog på-
började hjärtlungräddning. 
Sedan kallade han på träna-
ren Emma Rosell som snabbt 
ringde 112 och därefter kom 
hon till undsättning.

– Jag började göra kom-
pressionerna och Maj-Britt 
Källskog gjorde inblåsen. Det 
var verkligen ett samarbete, 
berättar Emma Rosell. 

Mannen var vid medve-
tande men han förstod an-
tagligen inte vad det var som 
hände. Han försökte bland 
annat att slå bort Emma Ro-
sells händer då hon utförde 
kompressionerna. Emma 
tänkte att hon kanske gjorde 
fel. Men när hon tittade på 
honom förstod hon att han 
inte fick någon luft och att 
hon måste fortsätta. De höll 
på i fyra, fem minuter. 

– Sedan kommer de här 
två, fantastiska, vackra 
brandmännen och då blir jag 
överlycklig. Jag faller bara 

tillbaka och tänker ”äntli-
gen”, berättar Emma Rosell.

Brandmännen tog över, 
ambulans kom och mannen 
fördes till sjukhus.

– Tack vare insatsen av 
Emma Rosell och paret Maj-
Britt och Martin Källskog, 
lyckades de rädda livet på den 
här äldre herren, berättar Lars 
Samuelsson från Ekerö civil-
försvarsförbund som nu vill 
belöna insatsen.

– En gång om året ser vi ut 
en eller flera personer som 
har gjort en livsviktig insats. 
De får blommor, en middag 
och en summa pengar. Men 
det är mer symboliskt, det 
handlar inte om pengar utan 
att vi vill uppmärksamma 
själva insatsen, fortsätter Lars 
Samuelsson.

Såväl Emma Rosell som 
Maj-Britt och Martin Käll-
skog har gått kurs i hjärtlung-
räddning. I Emma Rosells fall 
hade hon gått en kurs bara 
fem månader före händelsen 
på gymet.

– Även om jag tror att jag 
instinktivt skulle vetat unge-
fär vad jag skulle göra så vis-
ste jag nu exakt var jag skulle 
trycka och det är inte säkert 
att jag vetat före kursen. Så 
det är otroligt bra med de här 

kurserna, säger Emma Ro-
sell.

Ekerö civilförsvar kommer 
att under våren hålla kurser i 
hjärt-lungräddning för vux-
na och även kurser i hur man 
ger hjärt-lungräddning till 
barn. Sedan blir det fyra upp-
visningar på badplatserna i 
sommar. 

– Förra året deltog 350 mä-
laröbor på kurserna och då 
har vi ändå väntelista, berät-
tar Lars Samuelsson som är 
en av dem som håller kur-
serna. Det sker helt på ideell 
basis.

De som gått en kurs kan ock-
så, frivilligt, medverka i den 
så kallade sms-livräddningen 
som gäller i hela Stockholms 
län. 

– Det betyder att när man 
har gått en kurs kan man an-
mäla sig till ett sms-register. 
Skulle det vara så att det rings 

in ett hjärtstopp i Drottning-
holmsparken till exempel, då 
skickas det ut ett sms till en 
massa människor som säger: 
just nu har vi ett hjärtstopp 
i Drottningholmsparken, 
finns det någon där? Är man 
då där svarar man att man är 
på plats och får då veta exakt 
var det är någonstans, berät-
tar Lars Samuelsson.

Den 18 februari delas priset 
ut till Emma Rosell och Maj-
Britt och Martin Källskog. 
Deltar gör även den räddade 
mannen och alla kommer 
att berätta om händelsen 
och hur de upplevt den. Den 
drabbade herrn mår bra idag.

– Han mår toppen och är 
tillbaka och tränar, det är full 
sula på honom. Det är jätte-
roligt, avslutar Emma Rosell.

EWA LINNROS

ADELSÖ | Adelsöbon Mona 
Nilsson fick ”ProVoka-
priset” för årets bästa pro-
vokation 2011.

– Det är förstås glädjande att 
få uppskattning. Men jag är 
mycket bekymrad över att 
en hel uppväxande genera-
tion exponeras för allt mer 
mobilstrålning trots att den 
sedan länge dokumenterats 
som skadlig, vilket slutligen 
bekräftades genom att WHO 
klassificerat den som ”möj-
ligen cancerframkallande”. 
Det borde leda till åtgärder 
för att minska exponeringen 
och förnuftiga beslut borde 
tas på såväl kommunal som 
riksnivå exempelvis att för-
bjuda mobilen och trådlösa 
datanätverk i skolan, vilket 
Europarådet rekommende-
rar. Alla har vi ett ansvar för 
att skydda barnen. Allt fler 
kommer att skadas om inget 
görs nu, säger Mona Nilsson.

Priset delas ut av opinions-
bildningsföretaget ProVoka. 
Mona Nilsson får priset för 
”envist, engagerat och kun-
nigt arbete med att informera 
om den, ofta obekväma, in-
ternationella forskningen om 
hälsoeffekter av det sladdlösa 
samhället i syfte att skärpa 
regelverk, normer och gräns-
värden”. 

ProVoka-priset är ett pris 
för bästa provokation ”i syfte 
att förbättra samhället till det 
bättre”. 

”Mona Nilsson har mod att 
göra det, trots att det säkert 
kostar på. Hennes engage-
mang har varit långvarigt.  I 
somras avslöjade Mona Nils-
son att professor Anders Ahl-
bom, den svenske expert som 
hårdare än de flesta förnekat 
problem med strålningen, 
haft ett konsultbolag vars 
uppdrag varit att lobba för te-
lekommunikationsindustrin. 
Ahlbom fick lämna en rad 
uppdrag.  Europarådets mil-
jöutskott har kommit fram 
till att mobiltelefoner och 
datorer med trådlös inter-
netuppkoppling utgör en så-
dan risk för människors hälsa 
att det bör förbjudas i skolor. 
En rapport som förmodli-
gen inte uppmärksammats i 
Sverige utan Mona Nilssons 
ihärdiga arbete”, skriver opi-
nionsbildningsföretaget Pro-
Voka i ett pressmeddelande.

EWA LINNROS

– Jag började göra 
kompressionerna 
och Maj-Britt 
Källskog gjorde 
inblåsen. 

Mona Nilsson belönas för årets 
bästa provokation.

Pris för bästa provokationLivsviktig insats belönas
Ekerö Civilförsvar utser ”Årets ekeröbo”

Emma Rosell gjorde tillsammans 
med två andra personer en livs-
viktig insats.       Foto: John Rosenlund

Se hela vårt utbud på 
www.sv.se/stockholm

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.

Hemstäd 170 kr 
i timmen efter rutavdrag

Vi bjuder på den första timman 
vid första städtillfället

www.ekerostad.com    ese@ekerostad.com



 Stilfullt renoverat 2008.
Loft om ca 25 kvm. Ljusa
ytor, lugnt beläget. 

Accepterat pris:
3.250.000 kr Kvm: 99
Visas: Ring för visningstid.
Ekerö 08-560 304 22 

FÄRINGSÖ SÅNGA-SÄBY
KOLTORPSVÄGEN 8

Sjöglimt. Stor balkong i syd.

Utgångspris: 3.195.000
kr Kvm: 97 Avgift: 5.370
kr Visas: Sön 12/2 13.45-
14.30 & mån 13/2 17.30-
18.00
Ekerö 08-560 304 22 

SANDUDDEN 4.5:A 55+
MÄLARVYN 1. HISS

Ring eller maila oss så gör
vi en kostnadsfri värdering
av din bostad inom 24 tim.
Tel: 08-560 304 22
ekero@husmanhagberg.se
Varmt välkommen!

VI EXPRESSVÄRDERAR
DIN BOSTAD!

Två villor på styckbar
sjönära tomt i SV. Exklusivt.
Arkitekt Pål Ross. Del i bad
och båtbrygga. Sjöglimt.

Kvm:137+66
Ekerö 08-560 304 22 

ÄLVNÄS
DOMHERREVÄGEN 12

Nyprod. Smålandsvilla. Fina
ljusa ytor. Oinredd övervån.

Accepterat pris:
3.150.000 kr
Kvm: 156 totyta Visas:
Sön 12/2 12.00-13.00
Ekerö 08-560 304 22 

KUNGSBERGA
STJÄRTNÄSVÄGEN 6

Stenkast till brygga. Eget
fiskevatten. Generös
familjevilla i bästa skick!
Vänligen ring för info.

Kvm: 220+220
Ekerö 08-560 304 22 

STAVSBORG
FRÄLSEGÅRDSVÄGEN 14

”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 vid Träkvista Torg 08-560 304 22    

Vi hyllar dig som tänker 
på nästa generation. 
Vi chansar heller aldrig.

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

På IVT vill vi gärna fortsätta att värma villor och fastigheter 
i några hundra år till. Därför jobbar vi hela tiden för att 
göra både våra värmepumpar och vår produktion mer 
miljövänlig. Till exempel är vi ensamma i branschen om 
att ha värmepumpar som klarar Svanens hårda miljö- och 
kvalitetskrav. För vi chansar aldrig. 

www.ivt.se



 
Ingentingsgatan 2 
Huvudsta  

Välkommen till oss på MG Rental, 
vi är Ekerös Swedolåterförsäljare! 

Gäller 6/2 -17/2 2012 Rabatten kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Reservation för slutförsäljning. 

OBS! NY ADRESS! 
Mörbyvägen 2, Svanhagen 

08-560 247 80   www.mgrental.se           Öppet: Mån  Fre. 06.30-16.00 

Peter Qviberg är murare och något som 
idag är allt ovanligare, kakelugnsma-
kare. Han är också en välkänd profil på 
Adelsö, även om hans permanentboende 
numera är på Ekerö. Men sommarhuset 
har familjen kvar och engagemangen på 
Adelsö likaså. 

Släkten Qviberg flyttade till Adelsö på 
1950-talet och Peter Qviberg är tredje gene-
rationen. Han växte upp på ön och bodde där 
ända tills för några år sedan.

– Det var meningen att vi skulle stycka av 
en tomt och bygga där men det tog så lång tid. 
Vi väntade i sju år, sedan köpte vi i Väsby på 
Ekerö. Veckan efter att vi skrivit kontraktet 
blev det klart med styckningen, berättar Pe-
ter.

Men sommarstället har de kvar och famil-
jen, som består av hans fru, fyra egna söner 
och en bonus-son, åker ofta ut till Adelsö.

– Det är ju nära. Sedan är vi där hela som-
maren. Är det dåligt väder kan vi åka hem och 
tvätta på Ekerö. 

Han har en hel del engagemang på Adelsö 
och han tycker det är roligt att överraska folk. 

– Jag har bland annat haft lite annorlunda 
grabbkvällar. Killarna kommer men de får 
aldrig veta vad de ska göra. Vi har bland annat 
åkt till bagarstugan och bakat tunnbröd, vi 
har spelat långgolf på skoj på festplatsen, haft 
trubadurer som sjungit under en middag och 
vi har varit hos fiskaren och försökt att fånga 
ål i tunna. Sedan har vi haft poker två gånger 
om året. Vi är inne på fjärde året nu.

Till vardags jobbar Peter på YA bygg och han 
är murare till grunden, men inte vilken mu-
rare som helst. Han kan kakelugnsmakeri vil-
ket är kunskap som det finns allt mindre av i 
våra tider.

Efter att ha avslutat yrkesskola i bygg arbe-
tade han som murare. Då tiderna blev sämre 
på 90-talet och det var ont om jobb, gick han 
flera kurser, däribland en kurs i stuckatur och 
kakelugn.

– Sedan var det bara att prova på. Vad det 
oftast handlar om är att jag sätter om en ka-
kelugn som blivit skadad på ett eller annat vis. 
Eftersom jag inte jobbar med det hela tiden är 
det lätt att jag tappar lite. Men när jag plockar 
ner en kakelugn, då ser jag också hur den är 
uppbyggd. Jag har gudskelov ännu inte kom-
mit till ett ställe där kakelugnen ligger ner-
plockad i en kartong. 

Det är en omfattande arbete att sätta om en 
kakelugn och det går inte att skynda på arbe-
tet. Till att börja med plockar Peter ner kakel-
ugnen platta för platta.

– Jag måste numrera varje bit. För en bit 
som sitter högst upp till exempel passar ing-
en annanstans. 

Efter det ska kakelugnen sakta men säkert 
byggas upp igen. Peter har under sina elva år 

på YA bygg satt upp cirka 15 kakelugnar. Utö-
ver det har han gjort en hel del ”mösslyft”, 
det vill säga att man plockar av toppen på ka-
kelugnen för att sätta in ett nytt rör eller tätat 
någonting.

– Jag var ute efter att köpa en kakelugn själv. 
Man kan köpa en på Blocket för 10 000 kro-
nor men det är bara skräp. De är trasiga och 
har kanske inte ens märkts upp om de blivit 
nedplockade, säger Peter och fortsätter:

– Men då fick jag ett erbjudande av en sten-
hamrabo som visste att jag sökte en. Jag åkte 
dit och tittade. Han frågade vad jag vill ge för 
den. Då sa jag att den inte var i min prisklass. 
Jag skickade honom till Långholmens kakel-
ugnsmakeri eftersom jag såg att den kunde 
vara värd mycket pengar. Det var en riktigt 
fin pjäs, berättar Peter.

En ärlig man med stor kärlek till och kunskap 
om kakelugnar. Intressant kunskap som han 
förmedlar är också hur effektiva dessa värme-
källor är.

– Om du har en öppen spis och kastar in 
hundra vedträn så är det två som stannar i 
rummet. Om du har en kamin är det fyrtio 
och har du en kakelugn så är det sjuttio som 
stannar i rummet. Du eldar med andra ord 
trettio vedträn för kråkorna men resten eldar 
du för dig själv.

Säkert är att om Peter bygger ett hus på 
Adelsö en dag så lär han ge plats åt en kakel-
ugn. 

Nästan lika säkert känns det att han en dag 
återvänder till sina Adelsörötter. 

Han har spelat i Adelsös A-lag i fotboll, 
alla hans barn har spelat med dem och äldste 
sonen spelar fortfarande i laget. Förutom alla 
hans upptåg kring grabbkvällarna på ön, är 
midsommarafton ett viktigt engagemang. 
När den nalkas är Peter en självklar kraft för 
att arrangera firandet på Adelsö.

– Jag har jobbat med midsommarfirandet 
så länge jag minns. Sedan jag började i A-la-
get när jag var 16 år har jag stått där varje år 
i lottstånd och vid skjutbanor med mera. Jag 
tror att jag bara har missat en enda gång. Nu 
jobbar frun eller jag med det, eftersom vi har 
småbarn.

   
                                                             EWA  LINNROS

Med kakelugnar som specialitet
18  reportaget | 

Peter Qviberg är inte vilken murare som helst, han är också kakelugnsmakare. Här poserar han framför en av 
alla de kakelugnar han har ”satt om”.                             Foto: Ewa Linnros

”Jag måste numrera varje bit. 
För en bit som sitter högst 
upp till exempel passar ingen 
annanstans.” 

Namn Peter Qviberg
Bor Väsby
Bäst med Mälaröarna Närheten till natur och vatten
Favoritplats på Mälaröarna Utsikten från vårat sommarställe på Adelsö
Vill ändra på Trafikkaoset i Ekerö centrum på eftermiddagarna
Oanad talang  Att lösa kluriga matematikuppgifter

Hjälpverksamhet – ansökan om bidrag till enskild person
Stiftelsen Lovö hjälpfond har till ändamål att ”utöva tillfällig hjälpverksamhet 
bland behövande, barn och sjuka inom Lovö församling, Ekerö pastorat, med före-
trädesrätt för personer boende på Drottningholm.”
Styrelsen uppmanar härmed behövande, barn och sjuka enligt ovan att skriftligen 
inkomma med begäran om bidrag. Motivera Din ansökan. 

Den sökande måste uppfylla de krav som myndigheterna ställer för erhållande av 
stöd från skattebefriade stiftelser. ”Behövande” och ”sjuka” innebär att sökanden inte 
får ha en högre inkomst än omkring 150.000 kr per år samt en förmögenhet uppgå-
ende till mellan 30.000-40.000 kr. För ”barn” avses främjandet av vård och uppfost-
ran samt undervisning eller utbildning. Barn skall inte ha uppnått 18 års ålder.

Bifoga personbevis och övrigt av intresse. Den som är behövande bifogar slutskat-
tesedel och den som är sjuk bifogar därutöver läkarintyg.

Ansökan ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast den 28 februari 2012 under 
adress:

Stiftelsen Lovö hjälpfond
c/o Drottningholms slottsförvaltning
178 02 Drottningholm



BG Bromma Träningscenter AB. Helägt av Brommagymnasterna

Bromma Träningscenter: 
www.brommatraningscenter.se 

KAMPANJPRISER TOM 29/2

Afrodance, yoga, pilates, cirkelträning, skivstång, BOSU/core, 
Ruffietraining, spinncykling, bodytoning, lätt gympa, lätt aerobics, 

gym, personliga tränare, kiropraktor, massör

Nytt för säsongen! 
Ruffietraining, tuff & rolig träning

KAMPANJPRISER 

PÅ TR
ÄNINGS-

KORT T
OM 29/2

Längtar din elräkning 
till våren?

Köp din 
värmepump nu! 
Betala i april.*

www.ivt.se

Luft/luftvärmepumpen IVT Nordic Inverter KHR-N:

 Bäst i Energimyndighetens test.

 Ger energisnål värme ända ned till -30°C.

 Marknadens enda Svanenmärkta luft/luftvärmepump. 

 10 års försäkring på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig.
års

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING
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 ENERGIMYNDIGHETEN 2009

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se 
Skå industriby, 179 75 Skå
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EKEBYHOV | Landskap fyl-
ler Ekebyhovs slottsgalleri 
under tre helger i februari.

Åsa Davidsson, Malin 
Holmberg, Susanna Ser-
rander och Britta Grassman 
har landskapstolkningar 
som en gemensam näm-
nare. Deras utställning går 
också under titeln ”Land-
skap är allt mellan himmel 
och jord”.

– Vi är intresserade av 
att vidga och fördjupa dels 
synen på landskap och vad 
det kan stå för, dels vidga 
begreppet landskapsmåleri, 
berättar Britta Grassman.

Hon och Åsa Davidsson 
har båda gått på Pernbys 
målarskola, dock inte sam-
tidigt. De träffades däremot 
på en Berlinresa som gjor-
des med skolan. 

Malin Holmberg och Brit-
ta Grassman gick emellertid 
samtidigt på Perbys målar-
skola och även på Väddö 
folkhögskolas konstlinje. 
Malin Holmberg i sin tur 
gick på Kungliga konsthög-
skolan i Stockholm tillsam-
mans med Susanna Serran-
der.  

Malin Holmberg och Su-
sanna Serrander målar i ett 
gemensamt ateljékollektiv i 
Bagarmossen medan Britta 
Grassman och Åsa Davids-
son målar själva. Däremot 
ställer de nu ut kollektivt på 
Ekebyhov.

– Vi gillar alla varan-
dras konst väldigt mycket. 
Vi jobbar inte enbart med 
måleri men huvudkonst-
närsskapet är ändå måleri 
för oss alla, berättar Britta 
Grassman.

Malin Holmberg är född 
1978 i Hovmantorp i Sve-
rige. Några nyckelord i hen-
nes konstnärskap är stor-
slagenhet, närhet, rörelse, 
gräns och långsamhet. Hon 
arbetar ofta med ett måleri 
som rör sig mellan duken 
och rummet, men också 
mellan abstrakt och före-
ställande. 2009 vandrade 
Malin från Stockholm till 
Skåne. 

Hon utförde 39 bildan-
teckningar, en för varje dag, 
över inre och yttre färg- och 
formupplevelser. Vand-
ringsprojektet avslutades 
med en utställning på Wan-
ås skulpturpark där Malin 
deltog med det numera 

permanenta verket ”Jag ska 
sluta älska dig”.

Britta Grassman är född 
1967 i Köln i Tyskland.

– Den yttre verkligheten 
letar sig alltid in i motivet, 
ofta som rester av ett trasigt 
landskap. Trots att det inre 
seendet och drömmen intar 
en särställning i mitt måleri 
förbinds det alltid med håll-
punkter och referenser till 
den omgivande verklighe-
ten. Så förbinds det impul-
siva med det lugna, spän-
ningen med avspänningen 
och det fysiska med det 
andliga. Under vernissagen 
kommer jag att sjunga några 
låtar i själva utställnings-
rummet och på så sätt för-
binda tystnaden i målning-
arna med ljudet av musik, 
säger Britta Grassman.

Åsa Davidsson är född i Es-
kilstuna 1968.

– Mitt måleri har en skru-
vad realism med surrealis-
tiska drömska över- och  

undertoner där jag för-
söker skapa en stämning 
som berör. Min inspiration 
startas på platser i naturen 
där tänkta händelser eller 
scener kan ha utspelat sig. 
Jag låter ofta barn, ibland 
tillsammans med djur ge-
stalta en händelse i mina 
målningar. Just detta spel 
där barnens relation sinse-
mellan, kan ses som ett litet 
drama i sig, ett fruset ögon-
blick, säger Åsa Davidsson. 

Susanna Serrander är född 
1980.

– Jag är intresserad av färg 
och bildskapande som en 
väg till fördjupning av för-
ståelse av jaget och tolkande 
av existentiella frågor och 
sinnestämningar. Hur histo-
riens framställande av heliga 
bilder anknyter till min egen 
perception och relation till 
det gudomliga. Målningarna 
blir som scener för skapelse-
akter, där en kulör föder en 
annan, en form förvrids och 
slocknar. Jag fascineras av 
det rituella i den måleriska 
handlingen, som en egen 
form av tillbedjelseprocess, 
säger Susanna Serrander.

Utställningen”Landskap 
är allt mellan himmel och 
jord” har vernissage den 11 
februari.                          

                           EWA LINNROS

Mellan himmel och jord

EKERÖ | Sedan ett par 
veckor pågår årets upp-
laga av Livekarusellen på 
Fabriken. Både Mälaröband 
och utsocknes talanger kli-
ver upp på scenen och visar 
vad de går för.

Livekarusellen, som tidigare 
hette Rockkarusellen, an-
ordnas av Studiefrämjandet 
i samarbete med landets fri-
tidsgårdar. Under våren gör 

583 band från hela landet to-
talt närmare 400 spelningar 
och allt avslutas med en 
riksfinal den 2 juni på Tyrol i 
Stockholm.

På Ekerö anordnas fyra 
deltävlingar som alla äger 
rum på Fabriken. Den första 
spelningen ägde rum den 26 
januari och förutom Mälarö-
banden Black River Valley, 
Erasing Memories och Jay 
Day spelade även No Forks 

och Conflagrator från Brom-
ma respektive Årsta.

– Spelningen gick bra och 
det var mycket folk. Det här 
är verkligen en bra chans 
för nyetablerade band att få 
spelningar, konstaterar Sara 
Wilsson, Fabriken.

Ytterligare en spelning 
ägde rum den 2 februari och 
nu återstår ytterligare två, 
den 16 och 23 februari.

Tävlingen startade i Lin-

köping 1987 och sedan dess 
har tusentals band och artis-
ter över hela landet deltagit. 
Anledningen till namnby-
tet inför säsongen 2012 är 
att Studiefrämjandet vill bli 
tydligare med tävlingens 
grundtanke, som är att skapa 
livespelningar och att alla är 
välkomna oavsett musikstil, 
ålder och erfarenhet.

– Studiefrämjandet jobbar 
hårt för att ge oetablerade 

band och artister fler spel-
ningar. Genom Livekarusel-
len är man garanterad minst 
tre spelningar oavsett vilken 
erfarenhet man har sedan 
tidigare, förklarar Marcus 
Pehrsson, musikansvarig på 
Studiefrämjandets riksför-
bund.

                       LO BÄCKLINDER

Fyra av de målningar som kommer att pryda väggarna i Ekebyhovs 
slottsgalleri under februari. Överst: ”Feeling good” av Britta Grassman. 
Till vänster: Malin Holmberg, utan titel.   Bilden med flickan: ”Gränsland” 
av Åsa Davidsson. Bilden längst ned till höger: ”S*S*S” av Susanna 
Serrander. 

Flera Mälaröband deltar i årets upplaga av ”Livekarusellen”

Bilden: Mälaröbandet ”Erasing 
Memories”.                           Foto: SW



   |  50 år sedan  21

50 ÅR SEDAN | 1962 har 
mälaröborna möjlighet att 
lära sig hur de kan skydda 
sig vid ett kärnvapenkrig 
men för att skydda sig mot 
tjuvangepp mot Nyckelby 
snabbköp finns inga kur-
ser…

Färingsöborna har ett ut-
märkt tillfälle att under två 
dagar skaffa sig information 
om hur man skyddar sig mot 
radioaktiv strålning vid ett 
kärnvapenkrig. 

Det är Färingsö lottakår 
som ordnar en så kallad 
självskyddskurs i Svartsjö 
med instruktör Ragnar Ring 
från civilförsvarsstyrelsen 
och en sakkunnig föreläsare. 
Kursen bekostas av staten 
och det har också från statligt 
håll uttalats ett önskemål 
om att alla medborgare i eget 
intresse ska engagera sig i 
kursverksamheten. 

”Spänningen mellan 
stormakterna har skapat ett 
orostillstånd i världen som 
även vi svenskar har anled-
ning uppmärksamma.  Om 
ett krig kommer sker det 
sannolikt utan förvarning 
och någon tid till utbildning 
i radiakskydd står då inte till 
buds. Sådan kunskap måste 
inhämtas i fredstid”, skriver 
Mälaröarnas nyheter.
Utan förvarning stjäls ett 

av postverkets kassaskåp 
i Nyckelby snabbköp. Det 
sker natten mot en måndag 
och kassaskåpet borttran-
sporteras, förmodligen per 
lastbil. Skåpet innehåller ett 
par postsparbanksböcker 
och några bilskattekvit-
ton men dessbättre inga 
kontanter. 

Anmärkningsvärt är att 
ingen av medlemmarna i 
de tiotal familjer som bor i 
fastigheten, har vaknat av 
buller eller i övrigt märkt 
något av tjuvarnas framfart. 
Vädret kan ha varit gyn-
nande för inkräktarna dock 
då det blåste starkt natten då 
inbrottet skedde och snön 
föll ymnigt.  Några spår ut-
anför butiken har därför inte 
upptäckts på morgonen. 

Vid inbrottet har också ciga-
retter för uppskattningsvis 
400 kronors värde stulits. 

Polisen gissar att tjuvarna 
forslat kassaskåpet till Lovö 
och försökt öppna det där. 
I snabbköpet fanns också 
ett större kassaskåp, även 
detta tillhörande postverket. 
Skåpet lämnas emellertid i 
fred av tjuvarna. ”De vågade 
sannolikt inte försöka sig 
på sprängning, beroende på 
att så många familjer bor i 
huset. Skåpet är allt för stort 
för att man utan vidlyftiga 

arrangemang skall kunna 
forsla bort det.”

Inbrottet i snabbköpet är 
det tredje på fem år. Senast 
sommaren före detta inbrott, 
härjade tjuvar i butiken. 

Men detta till trots, 
hindrar inte snabbköpet 
att sänka priserna på en del 
varor. 

I februari 1962 har de 
extrapris på tulpaner för 
den facila summan 50 öre. 
Hur många tulpaner det rör 
sig om för denna femtio-
öring framgår dock inte av 
annonsen. Inte heller vilken 
mängd sidfläsk som avses 
under rubriken ”Veckans 
billiga mat”. Här står endast 
priset som är 7 kronor och 
femtio öre. Tydligare är in-
formationen om hur mycket 
ICA-kuriren man får för 
fem riksdaler, nämligen en 
helårsprenumeration.   

                       
                          EWA LINNROS

Tjuvar, självskyddskurs mot 
radioaktivitet och extrapriser

ICA Nyckelby utsetts för inbrott. 
På bilden syns hela personalstyr-
kan i butiken. 

EN AV NORDENS STÖRSTA 
GULDHANDLARE KOMMER TILL EKERÖ

Att sälja dina gamla 
smycken är återvin-
ning. Återvinning är 
miljövänligt. Guld-
priset är högre än 
någonsin så du får 

också bra betalt!

6014,- 
För dessa föremål betalades:

18 k

2130,- 
För dessa föremål betalades:

18-23 k   

2 900,- 
För dessa föremål betalades:

14 k

Hej där, 
jag vill gärna 

köpa ditt guld.

GuldTillPengar 

byter namn till 

GuldAdam!

GuldAdam  
Dragonvägen 104, 
Upplands Väsby
Tel: 020 540 540
Mån - Fre 10-18, Lör 10 - 14
www.guldadam.se

VI BETALAR 
UPP TILL 352 

KR/G FÖR 
24K GULD!

Guldförsäljning har aldrig varit så tryggt och lönsamt som nu. 
Under de senaste tio åren har guldpriset femdubblats, nu är guldpriset historiskt 
högt. Som storhandlare av guld har GuldAdam möjlighet att betala ett gott pris 
- oavsett form, karat eller kvalitet. Vi köper även silver med godkända stämplar. 
GuldAdam garanterar ett professionellt bemötande och 100% kundbelåtenhet.

Betalning till konto. Kom ihåg kontonummer och legitimation.
Genom att uppvisa annonsen utgår en extrabonus på 100,- 
vid guldaffär överstigande 1000,-

Välkommen!

Hotell Stjärnan
Bryggavägen 104, Ekerö
Fredag 10/02 kl 10:00-16:00

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

FORTFARANDE SVÅRT ATT VÄLJA MÄKLARE? 
MÄKLARHUSET LIGGER STADIGT KVAR I TOPPEN NÄR DET 
GÄLLER KUNDNÖJDHET ENLIGT SVENSKT KVALITETSINDEX 
ÅRLIGA MÄTNINGAR 2008 TILL 2011.

STENHAMRA / KLEVBERGSVÄGEN 8A

TOPPRENOVERAT, CENTRALT
Acceptpris: 3 695 000 kr / Boarea: 144 kvm + garage
Nyrenoverad, välplanerad och genomgående mycket 
fräsch souterrängvilla med garage. Nytt ljust kök, 
två nya helkaklade badrum, braskamin och balkong. 
Centralt och ”soligt” västerläge.

4:A STENHAMRA / BLÅSBACKSVÄGEN 83

UNIK, ALLT I ETT PLAN
Utgångspris: 1 495 000 kr / Avgift: 5 068 kr/mån + el 
Boarea: 83 kvm + separat förråd
Enda fyran i ett plan! Renoverad och fräsch. Helkaklat 
badrum + sep. wc. Nytt ljust kök. Egen parkering direkt 
vid huset, fi na uteplatser och trädgård. Mycket centralt.



Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Kom och träffa oss!
12 februari kl 13-13.30

Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

Söndagsbrunch på Skytteholm 
Den 12 februari dukar vi upp en läcker 
brunch. I vår klassiska herrgårdsmatsal kan ni 
njuta av allt från nygräddade scones till mini-

för både stora och små.

1:a sittning 10.30-13.00. 2:a sittning 13.30-16.00
295 kr/person. Under 10 år 100 kr, under 3 år gratis

Varmt välkomna att boka bord på 
tel: 08-560 236 00 
www.skytteholm.se

Börja spela golf 2012
Nybörjarkurs som ger grönt kort

 
Vuxen 1.995 kr

Barn/ungdom 1.595 kr
 

www.troxhammargk.se

b ld

EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

Rullstolstaxi
560 315 00

Sånga Brass under ledning av Björn Holtsberg bjöd på blåstoner 
i Ekebyhovs slott den 28 januari. Björn Holtsberg som är en av 
Mälaröarnas största musikeldsjälar har guidat många av öarnas musi-
ker till rent och välljudande spel. Mälaröarnas musiksällskap, Mämus, 
bildade han 1969 och efter det har han landsatt mängder av olika 
ensembler.                   Foto: Ove Westerberg

Lekisjazz med Krokodilorkestern i Erskinesalen den 28 januari fick till 
ett härligt sväng tillsammans med de yngre mälaröborna. Orkestern 
som vill presentera jazzen för en ny ung publik bjöd på musikaliska 
äventyr med galna upptåg och lekar. Lekisjazz är bland fem andra nomi-
nerad till Grammis 2012 i kategorin Årets barnalbum. 

 Foto: Ove Westerberg

22  öarna runt | 

Tranholmen Efter några milda vintermånader har Friluftsfrämjandet 
kunnat ploga den populära skridskobanan vid Tranholmen. Tills vidare 
är en 1,4 kilometer lång bana och en mindre barnbana tillgänglig för 
allmänheten.

 
Foto: Gösta Norrgård

Leif Qvist, konstnär, arkitekt, författare och gällstaöbo, lockade ovan-
ligt många vernissagebesökare när han för andra gången visade sina 
målningar i Ekebyhovs slottsgalleri den 28 januari. Inspirationen till 
flertalet bilder har han hämtat på Gotland, där han har en sommarateljé. 
Corinne Beck från Mälaröarnas konstförening välkomnade Leif. 

 Foto: Ove Westerberg

Klubbmästerskap i schack  Mälaröarnas schacksällskaps klubbmäs-
terskap i långschack 2011 drog långt ut på tiden och tävlingsledningen 
tvingades till sist avdöma flera ospelade partier som 0-0. På bilden fr.v. 
Mats Nilsen, tvåa, Sven-Axel Lindström, vinnare och Göran Johansson, 
trea. 

 Foto: Björn Pilström



   
VÄ

LK
O

M
M

EN TILL EKERÖ CENTRUM
!   

ÖPPETTIDER: 
VARDAGAR 10 - 18.30 
LÖRDAG 10 - 15
ICA SUPERMARKET ALLA DAGAR 8 - 22

Fira någon du tycker om!
Mamma, Pappa, Barn, 

Släkt och Vänner, Lärare 
och Kompis, 

Arbetskamrater...
Fina presenter hittar 

du i våra butiker!
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Hjärtans

Ekerö Centrum  –   Ditt eget personliga 
centrum på  hemmaplan

14 FEBRUARI

Upptäck våra 
3 garage 
för bra 

p-möjlig-
heter

Strindbergsåret har just börjat. Minnet av att 
det är 100 år sedan den svenska litteraturens 
titan August Strindberg avled ska högtidlig-
hållas på många sätt. 
 

Jubileumskommittén lär inte göra någon större affär av att 
Strindberg faktiskt skrev teaterstycket Midsommar med an-
knytning till Mälaröarna, så det kan vara värt att berätta om 
detta ”allvarsamma lustspel i sex tablåer”,  något så sällsynt  

    av Strindbergs penna som ett folklustspel. 
Strindberg hade som bekant ett hatiskt förhållande till många 

och mycket, bland annat sin far. Men kanske faderns yrke som 
ångbåtskommissionär och ansvarig för godstrafiken på Mälaren 
gett Strindberg upplevelser av Mälarens miljö och livet ombord 
på ångbåtarna. Det kan förklara att lustspelet börjar hos en träd-
gårdsmästare på ett gods på Svartsjölandet och att färden in mot 
Stockholm sker på ett fartyg med namnet Björkfjärden medan 
vyer från Mälaren passerar utanför fartyget (undras hur August 
hade tänkt lösa det scentekniskt?).

Pjäsen skrevs år 1900 och spelades första gången 1901. I 
Strindbergs liv hör den hemma i en period då han blivit en 
berömd författare, och det är år 1901 han gifter sig med Harriet 
Bosse. Märkligt är att stycket tillkom mellan en serie pjäser med 
kungamotiv och mer kända dramer som Dödsdansen och Påsk. 
Och att den berömda repliken från Indras dotter i Ett drömspel 

finns här i en första version – ”det är 
synd om alla människor”. 

Öppningsscenen är nog så 
Mälarömässig: trädgårdsmästarens 
hus med vägen ner mot ångbåtsbryg-
gan och i bakgrunden en herrgårds-
byggnad från 1600-talet (det lär vara 

Kaggeholm på Helgö som stått förebild). I fonden en fjärd med 
klar luft, i fjärran gröna öar. Personerna är trädgårdsmästaren och 
hans familj, fiskaren och snart dyker greven själv upp. Huvud-
figur är trädgårdsmästarens snobbige, bildningshögfärdige och 
allmänt odräglige son. Ombord på ångbåten in mot staden får 
vi bekanta oss med både restauratrisen, som sköter serveringen 
ombord och förvarar pilsnern under ett av sätena i salongen, 
maskinisten och styrman. Styrman är en före detta kapten som 
degraderats efter en olyckshändelse han i själva verket är oskyl-
dig till. Intrigen bygger på den odräglige studenten, som bär sig 
så tölpigt åt att det skulle passa bra i 
vilken buskisföreställning som helst 
när han försöker smita från att bli 
inkallad till militärtjänst.  

Genom tablåerna hinner man 
spela upp ett antal kända Stockholms-
miljöer, till exempel Riddarholmska-
nalen, Klara kyrkogård och Djurgårds-
slätten med det då ganska nyligen 
öppnade Skansen. Det här midsom-
marfirandet utspelas med ett vimmel 
av människor.

I ett avseende var Strindberg 
synsk. Han kallade ångbåten som 
utgör miljön i en lång scen för ”Björkfjärden”. Något fartyg med 
det namnet fanns inte förrän 1922, då ångaren Tynnelsö byggdes 
om och bytte namn, berättar adelsöbon och den levande ångbåts-
uppslagsboken Lennart Rydberg för mig. Senare hette Wax-
holmsbolagets Saltsjön en tid på  70- och 80-talen Björkfjärden 
då den gick på Björkö via bryggor på Ekerö.   

Tyvärr lär detta folklustspel aldrig bli spelat igen; anknyt-
ningen till flydda tider gör att det knappast är spelbart utan 
kraftig bearbetning. Men som i alla goda lustspel blir slutet gott, 
allting gott. Alla älskande får varandra och den odräglige studen-
ten genomgår en moralisk förändring av psykologiskt monu-

mentala mått. Och hedersmannen till styrman 
får ett nytt eget fartyg att föra befäl över. 

Jan Malmstedt

Jan Malmstedt är författare och journalist. 
I höstas publicerade han ”Ekeröhistorier”. 
I höst kommer ”Torparliv på Ekerö”.

Strindberg
på Mälaröarna

• 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.
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Välkommen till din personliga 
barnbutik i Troxhammar 
butiksby. Tel: 070-797 89 96      
www.lillabia.se

Besök lilla BIA

REA 50-70 %

Du har väl inte missat den nya barn-
butiken i Troxhammar? Hos oss hittar 
du allt till barnrummet, ex leksaker, 
möbler, tyger, tapeter, kläder, dop-
gåvor. Ett sagoland som måste upp-
levas. Varmt välkommen!

UNNA DIG!
De Lux ANSIKTE  Nu 595:- 

(2 tim. beh. Ord.pris 1195:-)

 De Lux KROPP  Nu 795:- 
(2 tim. beh. Ord.pris 1595:-)

Erbjudandet gäller hela februari 2012 mot uppvisande av denna annons

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44 
www.salongl-ekerö.se

Troxhammar Butiksby

Nu kan du boka
 tid via nätet!

  
UNNA DIG!
FOTVÅRD  Nu 350:- 

(50 min. Ord.pris 550:-)

 LYXBEHANDLING Nu 550:- 
Ett paket m fotvård, fotspa & underbensmassage 

(1,45 tim. Ord.pris 1100:-)

Erbjudandet gäller hela februari 2012 mot uppvisande av denna annons

Vi har nu fått in fina nagellack med läckra effekter!

Troxhammar Butiksby
Telefon: 08-654 88 44 
www.salongl-ekerö.se

Troxhammar Butiksby

Nu kan du boka
 tid via nätet!
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Vid Jungfrusunds färjeläge 
planeras ett större bostads-
område, Jungfrusunds sjö-
stad. Till området kommer 
att höra en förskola för 
de nyinflyttade barnen 
och för barn boende på 
Gällstaö.  Dessvärre har 
förskolan placerats utmed 
stora vägen mot färjeläget. 
Detta innebär att barnen 

kommer att utsättas för 
både avgasmoln och starkt 
motorbuller. Köerna till 
färjan börjar i dagsläget 
redan vid infarten till 
Gällstaö. Bilarna går på tom-
gång och spyr ut avgaser i 
rusningstrafik. Barnen som 
är närmast marken tvingas 
inandas avgaserna både när 
de kommer till förskolan 

och när de ska hem. Att 
öppna fönstren och släppa 
in frisk luft kommer att bli 
omöjligt. Ur trafiksäker-
hetssynpunkt är nuvarande 
förslag olämpligt eftersom 
de barn som kommer att 
bo i det nya området måste 
korsa den stora vägen för att 
komma till sin förskola.Om 
man bryr sig om barnens 

bästa bör förskolan placeras 
på en plats som inte utsätts 
för buller och avgaser. Inom 
området för Jungfrusunds 
sjöstad finns gott om sådana 
platser. Miljöpartiet vill 
att barnperspektivet alltid 
ska vara ledande i all sam-
hällsplanering. Allt annat är 
nonchalans mot allas våra 
barn!

– Ulla Melin (MP), 
Barn- och utbildnings-
nämnden
Ulrika Sandin (MP), 
Barn- och utbildnings-
nämnden
Gunilla Tovatt (MP), 
Miljönämnden

Per Becker (MP)
Miljönämnden

Fokus på sakfrågorna 2012
Det har hänt mycket i kommun-
politiken under 2011. Kommunen 
klättrar i skolrankingen. Äldre-
omsorgen är en av de bästa i länet. 
Ekerö står i startgroparna för ett 
badhus och ett nytt äldreboende 
i Stenhamra. Men i slutet av året 
2011 har inte sakfrågorna stått i 
fokus. 

Först har vi försäljningen av Ekerö 
bostäder. En försäljning av Ekerö 
bostäder innebär inte att lägenheterna 
kommer ombildas till bostadsrätter, 
vilket Ylva Forslid påstår i MN den 5 
december 2011. För ombildning till 
bostadsrätt måste minst två tredje-
delar av hyresgästerna förklara sig 
intresserade av ombildningen. Det är 

alltså hyresgästerna själva som väljer. 
Det finns inget som säger att det 
automatiskt blir bostadsrätter vid en 
försäljning. Detta är ren skrämselpro-
paganda som spelar på människors 
rädsla för förändring. Det kan även 
vara så att Ylva Forslid är dåligt påläst 
men det finner jag inte troligt. Tyvärr 
är det inte första gången som hon gör 
detta.

Senast i kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde den 22 novem-
ber 2011 försökte hon undergräva 
förtroendet för äldreomsorgen på 
Kullen. Ylva Forslid pekade på miss-
förhållanden som belagts vid några 
andra äldreboenden,  som Carema 
har ansvaret för, och antydde att det 
kanske finns liknande missförhållan-

den på Kullen. Ö-partiet inlämnade 
även en interpellation ställd till soci-
alnämndens ordförande med frågor 
angående detta. Det finns idag inget 
som tyder på att Kullen missköts. 
Tjänstemännen i kommunen gör ett 
fantastiskt arbete med att kontrollera 
att krav och omsorg av de äldre efter-
levs. Det är tragiskt att se hur Ylva 
Forslid försöker att skrämma upp 
invånarna i kommunen.

Jag kan tyvärr förstå detta med 
tanke på Ö-partiets inställning till 
tjänstemännen. En polisanmälan 
inlämnades av Tommy Svensson (gift 
med Ylva Forslid, initiativtagare och 
kassör i Ö-partiet, ersättare  i Kultur- 
och fritidsnämnd) den 4 november 
2011 avseende hanteringen av namn-

listor för folkomröstning om försälj-
ningen av Ekerö bostäder.

Det är de hårt arbetande tjänste-
männen som gör att vår kommun 
fungerar. Jag har förståelse för att 
Ylva Forslid och Ö-partiet ifrågasät-
ter ledande politiker men att ge sig 
på dem som arbetar för att göra livet 
lättare för medborgarna i kommunen 
är tragiskt och det sätt som Ö-partiets 
Tommy Svensson har gett sig på 
kommunens tjänstemän är bara för 
sorgligt. Jag hoppas verkligen att 
politiken i kommunen under 2012 
kommer att hållas på en högre nivå 
där fokus kommer att ligga på sakfrå-
gorna.

– En intresserad

Nonchalans mot barnen!

Så rätt om Ekerö tidning 
REPLIK

Wåhlin/Rydberg (FP) 
ger i förra MN en alldeles 
utmärkt beskrivning av 
kommunens tidning – 
Ekerö tidning. Tidningen, 
som ska ge samhällsinfor-
mation, är sedan en längre 
tid ett propagandablad för 
Moderaterna och Peter 
Carpelan. Oppositionen 
får aldrig ge sin syn på de 
olika samhällsfrågorna i 
tidningen. Nej, inte ens 
alliansens småpartier, Fp, 
C, Kd, får komma till tals. 
Ett stort ”idolfoto” av Peter 
Carpelan inleder varje tid-
ning och sedan är resten av 
tidningen, som betalas av 
skattepengar, ren propa-

ganda för Moderaterna. Ja, 
precis som ni skriver förs 
tankarna till östblocket. 
Moderaterna har ett parti-
stöd på 500 000 kronor per 
år. Det är dessa pengar som 
ska användas för att föra ut 
partiets politik, inte skatte-
finansierade Ekerö tidning.

Öpartiet har varit upp-
märksamma på hur Ekerö 
tidning missbrukats. Vi 
yrkade därför i budget 2012 
att tidningen skulle läggas 
ner och att kommunens 
hemsida istället skulle 
användas som informa-
tionskälla för ekeröborna. 
Peter Carpelan motsatte 
sig kraftfullt detta förslag i 
budgetdebatten. Vi stöder 
gärna insändarskribenterna 

i deras tankar om informa-
tionsbilagor i Mälaröarnas 
nyheter. Det är dock vik-
tigt att alla partiers åsikter 
kommer fram i sådana 
bilagor. Risken är stor att 
Moderaterna och Peter 
Carpelan skulle använda 
även dessa bilagor till 
moderatpropaganda. 

Vi i Öpartiet lovar att vi 
aldrig kommer att ge upp 
förrän ekeröborna får den 
opartiska  och fullständiga 
information som de för-
tjänar. 

– Ylva Forslid, 
gruppledare för Öpartiet

Nu behövs en motpol i 
debatten om äldrevården. 
Vi har i flera år haft glädjen 
att ha hjälp av kommunens 
äldrevård. Det vi har upp-
levt är mycket sunt förnuft! 
Först på Munsö med bland 
annat hemtjänst, städpa-
trull, distriktssköterskor, 
husläkare med flera. Alla har 
samarbetat helt fantastiskt 
för att vår farfar skulle kunna 
bo hemma i sitt hus så länge 
som möjligt. De har kommit 
flera gånger om dagen med 
mat, lagt om sår, städat, pratat 
och delat tankar vilket farfar 
uppskattade oerhört mycket. 
Sedan i somras bodde han 
på Ekgården och gick dagliga 
promenader runt Ekgården 
på deras fina asfalterade stigar 

och runt i Närlunda. Allt är 
välskött och alla som jobbar 
där, som vi mött, har en 
äkta känsla för människor. 
Vi är många i familjen och 
har kunnat hälsa på nästan 
dagligen och haft glädjen att 
träffa och prata med medar-
betare och andra boende och 
det har skojats friskt. Jag har 
imponerats av ledarskapet i 
organisationen. Jag vet inte 
vem eller vilka det är som 
är så duktiga men ni som 
vet, var rädd om dem! Vi 
har faktiskt bara mött kloka 
människor, från politiker, till 
biståndshandläggare, till alla 
underbara medarbetare ute i 
organisationen. Någon eller 
några är uppenbart duktiga 
på att anställa och att ingjuta 

andan i organisationen. Och 
sedan är alla medarbetare 
mycket duktiga på sitt jobb, 
att ta eget ansvar och att se 
människan, både farfar och 
oss anhöriga. Tack alla ni 
som gjort det möjligt! Vi fick 
hedra farfars 92-årsdag utan 
honom, han dog fem dagar 
före. Men tack vare allas pro-
fessionella arbete med äkta 
hjärta och hjärna var han glad 
in i det sista. 

Vi är många i familjen 
Keiller som känt stor trygg-
het och tacksamhet för att vi 
har fått ha det så bra och känt 
ett sådant lugn i att Lennart 
var väl omhändertagen. 

– Tack från oss alla via 
Monika Keiller Sjövall

Fantastisk äldrevård!

ty
ck

!

• 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.



 ELEGANCEPAKET+

FÖR 7.900:-

ŠKODA Yeti  fr. 183.400:-
Köp till Yeti Elegancepaket+ för 7.900:- 

ŠKODA Fabia  fr. 120.400:-
Köp till Fabia Elegancepaket+ för 7.900:- 

Yeti
2 Fabia
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SÖDERTÄLJE: SÄTRA: TÄBY: BROMMA: 

www.skodastockholm.se
100 kr/mån**

worldwide

Erbjudandet gäller t.o.m. 17 mars 2012
och vid tecknande av clubmedlemskap.

Blir du dessutom medlem får du: 

Vi bjuder dig på en Personlig Hälsoplan 

NYTT ÅR nytt jag!
Låt 2012 bli starten på ditt nya liv

Bryggavägen 133, Jungfrusund
  08-560 255 50 

www.malarotraningsverk.se

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ
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Försäljning med uppenbara fördelar
Vi kommer att hålla folkom-
röstning om försäljningen av 
Ekerö bostäder den 25 mars. 
Det finns flera goda skäl för 
försäljning, framför allt att 
Ekerö kommun står inför 
stora investeringar och då 
behövs de pengar som försälj-
ningen ger. I diskussionerna 
påstås ibland att en försäljning 
skulle göra det svårare att få 
bostäder till sociala förturer. 
Bakom begreppet sociala 
förturer döljer sig människor 
i utsatta livssituationer som 

gör att de av någon anled-
ning behöver en bostad, men 
bostadsmarknaden inte kan 
tillgodose behovet. 

Att en försäljning skulle 
göra det svårare att få fram 
lägenheter till sociala förtu-
rer är dock felaktigt. Ekerö 
kommun har ett avtal med 
företaget Ekerö bostäder där 
företaget förbinder sig att till-
godose kommunens behov 
av lägenheter för just sociala 
förturer. Det avtalet kommer 
en köpare av bostadsbolaget 

att vara bunden av. Det finns 
alltså ingen grund för påståen-
det att en försäljning kommer 
att försvåra för kommunen 
att hjälpa människor i utsatta 
livssituationer med bostad. 
Jag ser därför inte något pro-
blem med en försäljning, men 
däremot uppenbara förde-
lar. En försäljning är bra för 
utvecklingen i kommunen. 

– Staffan Strömbäck 
(M), ordförande social-
nämnden 

När kommunens bostäder 
säljs ut finns pengar till  
badhus, men däremot vill 
man inte investera i ett äldre-
boende i Stenhamra. Befintlig 
tomt ska enligt beslut säljas 
till en entreprenör som 
bygger och äger detta äldre-
boende. Därefter planeras att 
anlita ytterligare en entrepre-
nör typ ”Carema Care” för 
att driva verksamheten och 
risken är stor att våra skat-
tepengar hamnar i ett skat-
teparadis.  Det vore bättre om 
kommunen själv äger det pla-
nerade äldreboendet. Det blir 
med nuvarande erfarenhet en 
bättre vård och dessutom till 
en lägre kostnad.

– Pensionär 70+

Badhus och 
äldreboendeÄntligen kom det positiva 

beslutet, att genomföra upp-
handlingen av det särskilda 
äldreboendet i Stenhamra. 
Alla må vi känna en stor 
glädje! Den lilla julklappen 
var vi stenhamrabor värda, 
enligt Solveig Brunstedt (C), 
som hört talas om byggandet 
i 30 år, vilket hon berättade på 
kommunfullmäktige 15/12. 
Enär inget har hänt under 
alla dessa år, får vi hoppas att 
Brunstedt icke blir involve-
rad i byggandet. Vi har inte 
tid att vänta ytterligare i 30 
år! Men trygga må vi vara så 
länge socialnämndens ord-
förande Staffan Strömbäck 
(M) sköter alla utvärderingar 
och kontrollfunktioner. Han 
är mannen, som ”borgar” för 
att rätt vårdgivare är på plats 
när äldreboendet öppnar 

på Söderströmska tomten 
2014. Då har utvärderingen 
av Carema, som ansvarar 
för vården på Kullen visat 
att man skött sitt uppdrag. 
Om inte, ja då är Ekerö 
kommun den som bäst kan 
driva sina äldreboende, 
vilket Färingsöhemmet och 
Ekgården är ett bevis på.

Nu måste det bli verklig-
het (vilket är troligt då det 
sammanfaller med ett val).
När allt är på plats, kan vi 
medborgare i Ekerö kommun  
känna en stolthet över vårt 
äldreboende. Ett modernt 
äldreboendet med en ny 
vårdcentral under samma tak, 
rationellt och ekonomiskt 
rätt.

– Hälsar vänligen
Anders i Stenhamra 

Äldreboendet årets julklapp



ALPINT | Christopher 
Wisén vann på hem-
maplan när det anord-
nades FIS/ENL-cup i 
Ekebyhovsbacken under 
helgen 28-29 januari.

Dåligt snöföre i Stockholms 
övriga backar resulterade i 
att förra helgens tävling fick 
hållas i Ekebyhovsbacken i 
ett samarrangemang mellan 
MASK och Huddinge SK.

– Vi hade tävlingar på 
lördagskvällen och sön-
dagen. På lördagen vann 
Christopher Wisén som an-
nars går på skidgymnasiet i 
Torsby och bara var hemma 

över helgen för att delta i 
tävlingen. På söndagen kom 
han tvåa efter Huddinges 
Jonas Olofsson.

Sammanlagt tog Chris-
topher Wisén hem cupen 
och vann prispotten, berät-
tar Mia Falk, tävlingsansva-
rig MASK.

Åtta MASK-åkare tränade 
och tävlade även den 19-22 
januari i Björnrike i Su-
perG. Efter två dagars trä-
ning genomfördes på lör-
dagen ett USM-kval och 
ett DM. USM-kvalet hade 
lockat cirka 60 damer och 
45 herrar. 

När sista åkaren passerat 
mållinjen stod det klart att 
MASK hade Amanda Sten-
berg på podiet för en tred-
jeplats. 

Bland de 20 främsta pla-
ceringarna återfanns även 
Filippa Larsson (16), Theo-
dor Jener (16) och Oliver 
Bergklint Thörnros (20). 
Övriga MASK-representan-
ter var Astrid Wilsby (26), 
Emma Arledal (30), Tina 
Björling (51) och Erik Ris-
berg (22).

LO BÄCKLINDER
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HANDBOLL | Skå IKs hand-
bollsdamer har haft en trög 
säsongsstart men nu är de 
på gång. 

Handbollsdamerna gjorde 
en strålande säsong i fjol och 
tog sig till division 3. Den 
första tiden i divisionen har 
varit tung med skador och 
även några avhopp. De har 
inte legat sist i tabellen men 
i den nedre delen.

– Det känns som att vi är 
på uppgång. Den 22 januari 
mötte vi laget ovanför oss, 
Haninge HK och vi vann, be-
rättar lagledare Nina Möller. 

Hon är också mycket nöjd 
med matchen den 24 januari 
mot serieledarna Huddinge 
HK. Skå IK förlorade vis-
serligen, men bara med fem 
bollar.

– Det är jättebra. Som vi 
spelade i den matchen känns 
det som att vi skulle kunna 
spöa vilket lag som helst, 
fortsätter Nina Möller.

Man ska inte glömma att 
motståndet i division 3 är be-
tydligt tuffare än i division 4.

Många av de som är med i 
division 3 är B-lag i klubbar 

som också har ett A-lag i en 
högre division.

– Om det här B-laget har 
ont om folk kan de plocka 
ner tjejer från A-laget. Då 
kan vi möta lag som har divi-
sion 1-spelare med, förklarar 
Nina Möller.

Spelarna i Skå IK handbolls-
damlag är födda 92, 93 och 
94 och en spelare är född 89. 

– Men de vi möter är ännu 
äldre, det är gamla avdan-
kade elitspelare men som 
fortfarande är mycket duk-
tiga. Det är det som är svårig-
heten med den här serien att 
vi vet inte vad vi möter. Men 
samtidigt är det roligt. När 
tjejerna var yngre mötte de 
samma spelare år ut och år in.

Nina Möller ser också den 
lite sämre starten som en po-
sitiv sak. 

– Första lagen vi mötte 
kanske tänker att vi inte är så 
bra och så kommer de med 
sitt lite sämre lag. Men nu 
har vi spelat upp oss lite och 
nu känns det bra. Vi ger inte 
upp, avslutar Nina Möller.

                           EWA LINNROS

Hemmaseger för Wisén

Friluftsfrämjandets satsning ”Alla på snö” i EkebyhovHandbollsdamerna på gång
SKIDOR | Under tre januari-
veckor får alla kommunens 
fjärdeklassare chansen 
att testa utförsåkning i 
Ekebyhovsbacken. Minst 
trehundra tioåringar, varav 
många aldrig har stått 
på ett par skidor förut 
svischar nerför backarna, 
åker pulka och provar snö-
skor under en heldag.

Svenska skidrådet ligger 
bakom projektet ”Alla på 
snö” med utgångspunkten 
”alla har rätt att lyckas på 
snö” som från början var ett 
pilotprojekt som genomför-
des i Norrköping 2009. I år 
anordnas evenemanget för 
första gången i Ekebyhovs-
backen, Hammarbybacken 
och Flottsbrobacken på skol-
tid och alla skolor får chansen 
att delta.

– Vi från friluftsfrämjandet 
ställer upp med vår tid ideellt 
och hjälper barnen tillrätta. 
Vi har flera personer här varje 
dag, berättar Monika We-
dengren, Friluftsfrämjandet 
Mälaröarna och är en av dem 
som tagit ledigt från jobbet 
för att hjälpa till i liftköer och 

visa hur man åker skidor.
– Och vi som driver backen 

bjuder på liftkort och gratis 
utlåning av skidutrustning, 
fyller Alexander Blomqvist i.

Bara i Ekebyhovsbacken 
får mer än 300 barn chansen 
och av dessa har de allra flesta 
ingen eller väldigt sparsam 
erfarenhet av skidåkning. 

– Min uppskattning är att 
det bara är cirka tio procent av 

barnen som har någon större 
vana av skidåkning sedan ti-
digare, säger Kim Wibeck, 
Friluftsfrämjandet, som 
också satt på sig skidorna en 
vanlig måndag för att hjälpa 
åksugna tioåringar tillrätta.

Alla som ställt upp gratis 
för att genomföra projektet 
är överens om att det är värt 
ansträngningen.

– Barnen är så duktiga och 

entusiastiska och vågar åka 
även om de inte åkt förut. Just 
i de här åldrarna är de väldigt 
mottagliga för att lära sig nya 
saker. När de efter en halv dag 
vågar åka ankarlift och kastar 
sig nerför den stora backen så 
är det belöning nog för mig, 
säger Monika Wedengren.

                       LO BÄCKLINDER

DET HÄNDER  TILL DEN 19 FEBRUARI

HANDBOLL | Damer div 3 ösv: 12/2 kl 16:45 Tappströms bollhall: 
Skå IK-Sportsgear DHK Herrar 4 ösv: 19/2 kl 16:45 Tappströms 
bollhall: Skå IK-Huddinge HK
INNEBANDY | Herrar div 4 v: 11/2 kl 19 Tappströmsskolan: Skå 
IK-Mariebergs SK  Herrar div 5b: 18/2 kl 18:45 Tappströmsskolan: 
Mälarö IBK-Järfälla IBK Ungdom 
ISHOCKEY | Alltvåan: 7/2 kl 19:30 Vikingahallen: Mälarö HF-Bålsta 
HC  10/2 kl 19:30 Allhallen: Mälarö HF-Spånga Hockey 
 

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

LÄGET! 31 JANUARI                          

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Ekerö IK 13 12 0 1 120 - 51 36
Stockholm IBK 13 12 0 1 84 - 30 36
Skå IK 13 9 0 4 94 - 62 27
Ulvsunda IBP 13 6 0 7 69 - 76 18
Vällingby BK 13 6 0 7 56 - 75 18
Västerorts IBK 13 6 0 7 72 - 101 18
IK Wasa 13 4 0 9 66 - 76 12
Mariebergs SK 12 4 0 8 59 - 73 12
IK Ängen/Sätra 12 4 0 8 43 - 80 12
Midsommarkrans 13 1 0 12 56 - 95 3 

INNEBANDY
Herrar div 5 b
Järfälla IBK Ungd 12 9 1 2 116 - 60 28
Stäkets IF 12 9 1 2 82 - 46 28
Lidingö IBF 12 8 2 2 88 - 56 26
IBK Sundby 12 7 1 4 61 - 51 22
Stockholm West 12 7 0 5 73 - 57 21
Mälarö IBK 12 5 2 5 117 - 79 17
Hässelby IBK 12 5 0 7 66 - 72 15
Ängby IF 12 3 2 7 56 - 62 11
Östermalms IBS 12 2 1 9 64 - 130 7
IK Economus 12 0 0 12 47 - 157 0 

 

HANDBOLL
Damer div 3 ösv
Huddinge HK 15 14 1 0 469  - 282 29
AIK 15 11 1 3 420 - 354 23
Hammarby IF HF 15 10 0 5 392 - 314 20
Årsta AIK HF 15 9 1 5 331  - 323 19
Gustavsbergs HF 15 9 0 6 409 - 314 18
Gubbängens HK 15 8 2 5 390 - 334 18
Notlob IK 15 7 3 5 345 - 348 17
Haninge HK 15 5 2 8 325  -  321 12
Sportsgear DHK 15 4 1 10 295 - 425 9
Skå IK 15 3 1 11 335 - 410 7
BK Salem 15 2 0 13 304 - 417 4
HK Spifen 15 2 0 13 245 - 418 4 

HANDBOLL
Herrar div 4 ösv
Trångsunds HK 15 14 0 1 424 - 326 28
Huddinge HK 15 13 1 1 41 - 305 27
BK Bitter 15 11 0 4 451 - 360 22
IK Stubbhagen 15 9 0 6 429 - 377 18
Sannadals SK 15 8 1 6 373 - 353 17
Södermalms BK 15 7 1 7 37 - 378 15
Sorunda IF 15 5 2 8 375 - 388 12
Djurgårdshofs IK HK 15 6 0 9 328 - 365 12
Åkersberga HK 15 5 1 9 405 - 424 11
Väntorp / AIK 15 4 0 11 355 - 400 8
Lidingö HK 15 4 0 11 284 - 382 8
Skå IK 15 1 0 14 287 - 436 2 

ISHOCKEY
Herrar div 2 norra, reg ö
Botkyrka HC 13 9 2 2 55 -  34  21
Bajen Fans IF 13 7 3 3 48 - 36  12
Bålsta HC 13 7 2 4 46 -  44  2
Väsby IK 13 7 0 6 45 -  53  -8
Haninge HF 13 5 3 5 48 -  44  4
Spånga Hockey 13 5 2 6 36 -  36  0
MB Hockey 13 2 4 7 42 -  45  -3
Mälarö HF 13 1 2 10 37 -  65  -28

Christopher Wisén från Mälaröarnas alpina skidklubb vann FIS/ENL-cupen på hemmaplan.            Foto: Mia Falk

Kommunens fjärdeklassare får prova på lift- och skidåkning i Ekebyhovsbacken.                          Foto: Lo Bäcklinder



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?

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

För dig som vill ha 
service och brett 
produktutbud!

Ö

Leverans  
från 

400:-

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

• 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

Fin VW polo 2003, har gått 
drygt 10 000 mil, ny kam-
rem, nyservad, besiktigad, 
skattad. Inkl. vinterdäck. 
42 000 kr. 073-992 47 87.

Deskjet F 2280 kopiering, 
print scan copy. Ny. Obruten 
förpackning. 500 kr. 073-
975 69 56.

Kombi-bryggare, bra skick! 
Kaffe, expresso-märkt. 
Krups. 380 kr. 070- 858 39 
48.

Liten TV Samsung 17 ”, 300 
kr. 073-975 69 56.

Kaffekvarn olika modeller, 
storlekar. Pris 100-200 st, 
måste ses 073-975 69 56.

Märklinjärnväg. 2 st lok och  
person- och godsvagnar,
ca 10 m räls monterad på 
en skiva. Tunnel och div.
tillbehör t. ex många små-
hus. Pris. kr 2.000:-. Finns 
i Stenhamra. Ring 073-980 
05 98.

6 stycken robusta kökssto-
lar. Pris 50:- styck, alla för 
250:-. Tel. 070-651 42 83.

UTHYRES

Uthyres 2:a 70 kvm, stort 
kök, vardagsrum, sovrum, 
uteplats med 800 kvm 
trädgård, tvättstuga, 8200/
mån, tillkommer 300:- för 
vatten och sopor. Uthyres 
från 1 feb. Jonny 073-433 
79 08.

Vid Skå ridskola, Färingsö.
2 platser lediga from feb.
Möjlighet till fullservice.
Tillgång till ridhus. Ca 5000 
kr/mån. Kontakt: 070-239 
44 48. danckwardt@hot-
mail.com

ÖNSKAS HYRA

Jag medelålders kvinna 
önskar hyra 2-3 r o k, inom 
pendlingsavst. Maxhyra ca 
5000 kr. Bor f n i Hedemora, 
men är på väg till Stock-
holmsomr pga ändrade 
familjeförh. Om du/ni har 
någon lägenhet/del av villa 

att hyra ut hör av er: 0225-
142 43 el 070-216 44 02.

BORTSKÄNKES

Piano med pall Östlind & 
Almquist. Nätt format. Finns 
i Närlunda. Tel: 070-608  
52 18.

ÖVRIGT

Behöver du hjälp. Enklare 
hantverk, målning och träd-
gårdsarbete. Ring, 073-829 
90 91,  Knut

Jaktarrende sökes på 
Mälaröarna av seriösa 
jägare med lång erfaren-
het av viltvård. Ser helst ett 
långsiktigt samarbete med 
markägare. Tel. 070-693 
24 92.

ROSOR OCH TACK

Snön kom med besked om 
än sent. Stort tack till alla 
snöskottare som sett till 
att vägarna i Närlunda och 
säkerligen på övriga Ekerö 
också snabbt blivit plogade 
och även sandade. Det är 
mycket tryggt för oss som 
är ute och går med hunden 
att vi kan lita på snöröj-
ningen. Siri
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FÄRINGSÖ | En av mina 
första kontakter med 
Håkan Petrén var en 
vårvinterdag för cirka 
30 år sedan. Han var då 
ordförande i Mälaröar-
nas jaktvårdskrets och 
kontaktade mig för att 
höra om jag ville läsa in 
betänkandet till den nya 
jaktlagstiftningen som 
just kommit i tryck. 

Jaktvårdkret-
sen skulle 
yttra sig över 
lagförslaget 
och han be-
hövde någon 
som förbe-
redde ärendet. Jag antog ut-
maningen att ”plöja” några 
hundra sidor finstilt ”torr” 
lagtext och sammanfatta det-
ta för styrelsen en dryg vecka 
senare. Detta är ett talande 
exempel på Håkans förmåga 
att kunna entusiasmera män-
niskor i sin närhet.

Håkan var verkligen en 
inspiratör och mentor i sin 
yrkesroll, bland vänner och 
i föreningslivet. Han såg an-
dra människors förtjänster 
och var inte sen att hjälpa och 
stötta. Det var trivsamt att 
vara i Håkans närhet. 

Hans kunskaper, målmed-
vetenhet och lättsamma le-
darstil gjorde honom fram-
gångsrik i sitt arbete inom 
skogsindustrin, som ledare i 
föreningslivet, i eget företa-
gande och inom favorithob-
byn jakten. 

Håkan var den drivande kraf-
ten och dess ordförande då 
Mälaröarnas jaktvårdskrets 
startades år 1977. I Mälaröar-
nas jaktvårdkrets var han un-
der flera decennier en tongi-
vande personlighet i kraft av 
sina allsidiga och djupa kun-
skaper i jakt och viltvårds-
frågor. När jag efterträdde 
Håkan som ordförande i 
jaktvårdskretsen så var han 
mycket betydelsefull för mig 
som stöd och ”bollplank”. 

Man kan utan tvekan säga 
att Håkan var en av de som 
lade grunden till det fram-
gångsrika arbete som va-
rit i jaktvårdskretsen sedan 
1970-talet. Håkan satt i Stock-
holms läns jaktvårdsfören-
ingens styrelse under många 
år och hade där bland annat 
det viktiga uppdraget som ut-
bildningsansvarig för jägarex-
amen, vilket var en grundbult 
i den nya jaktlagen. 

Jakthundar var Håkans 
stora intresse med drevern 
som favorithunden. Han var 
under många år ordförande i 
dreverklubben i Stockholm 
och engagerad i klubben i 
nära 50 år.

Håkan arbetade hela livet 
med skogsmateriel och var 
den som introducerade mo-
torsågen i landet på 1950-ta-
let. Han reste land och rike 
runt och demonstrerade den 
då ganska ”livsfarliga” sågen. 
Håkan berättade att det ord-
nades en tävling inför lands-
hövdingen i Jämtland, mel-
lan motorsågen och den då 

använda tvåmanna timmer-
sågen, vem som snabbast så-
gade av en stock. Den ännu ej 
färdigutvecklade motorsågen 
förlorade tyvärr duellen be-
rättade Håkan, men trots det 
så vet alla hur det gick med 
motorsågens utveckling. Hå-
kans ”Eriksgata” med sågen 
i bagaget och hans duglighet 
som affärsman bidrog säkert 
till sågens snabba spridning.

Håkan var en hängiven och 
mycket skicklig jägare med 
ett brinnande intresse för 
skog, jakt och viltvård. Han 
var en person som kunde 
”fylla upp” en jaktkoja med 
förväntningar och spänning 
inför stundande jakt. Otaliga 
är de tillfällen då han spritt 
glädje och trevnad i gänget 
vid förberedelse och efter-
snack i jaktstugan.

Våra tankar går till Håkans 
fru Majken och barnen med 
familjer. En ryggsäck står nu 
tom när vi samlas vid brasan 
vid våra jakter framöver, men 
Håkan lever kvar i minnet 
som den kära vän och jakt-
kamrat han var.

STENHAMRA I JANUARI 2012
NILS SMEDMARK

Håkan Petrén till minne

... kunde ”fylla 
upp” en jaktkoja 
med förväntningar 
och spänning...



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!
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Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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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 
närpolisen och brandförsvaret på 
Mälaröarna under de senaste två 
veckorna.

16 JANUARI | Polisen genomför en has-
tighetskontroll på Jungfrusundsvä-
gen. Tre personer får böter för fortkör-
ning.

-
Rastaborg.

Ekerö.

17 JANUARI | -
görelse i Stenhamra.

Drottningholm blir en person 
-

Ekerö.
Ekerö -

18 JANUARI | Ytterligare ett företag, 
Färentuna -

Drottning-
holm -
nare.

-
lisen på Ekerö.

Färentunavä-
gen

i Ekerö centrum.
Ekerö

19 JANUARI | 
Skå.

Ekerö centrum.

-
Bryggavägen, 

Ekerö.

sker på Ekerö.

20 JANUARI | -

Ekerö.
Svartsjö.

22 JANUARI | 
Färentunavägen.

på Tappströmsvägen

-
kärl på Tappströmsvägen -

-
resterna.

23 JANUARI | 
Adelsö genom att någon tagit en per-

-
nes namn.

Ekerö.
-

ring på Ekerö.

in från olika platser i kommunen.
Träkvista -

brott.

24 JANUARI | 
bil i Väsby.

Ekerö.
Ekerö genom att 

-
tet, öppnat konto på internet och sålt 

-
Drottning-

holm.

Ekerö -

-
Drottningholm.

25 JANUARI | 
Ekerö.

Jungfrusundskogen, Ekerö.
Ekerö får sina re-

26 JANUARI | 
personbil på Ekerö.

Färentuna

en lastbil i Färentunarondellen, Ekerö. 

27 JANUARI | 
Svartsjö.

Ekerö.
-

brott.

28 JANUARI | 
Brunna, 

Ekerö.
Ekerö -

Färentunavägen 

29 JANUARI | 
Svart-

sjö.

Drottning-
holm -

-
Nyck-

elby. Tre personer får böter för fort-
körning.

28  larmet går | 

Företagare rapporterar 
fortfarande in bluffakturor

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Ekerö bio
12 feb kl 15: Nalle Puh, (sv. 
tal) barntillåten. Kl 19: The 
girl with the Dragon Tat-
too från 15 år. 19 feb kl 15: 

Happy Feet 2, (sv. tal) från 7 
år. Kl 19: Järnladyn, från 11 
år. Ekerö bio, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Film
An education Regi: Lone 
Scherfig, GB 2009. Med-
lemskort i Filmstudion 
berättigar till inträde till 

höstens samtliga filmer. Min.
ålder 15 år.Enstaka biljetter 
får ej säljas. 16 feb kl 19.30, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Livekarusellen
Livekarusellen har spelning 
på Fabriken, Ekerö den 16 
februari 19.00. Band från 
både Mälaröarna och övriga 

Stockholm spelar.
Arr: Studiefrämjandet i 
samarbete med landets 
fritidsgårdar.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
 (Manusstopp:

 2 veckor  före utgivning)

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



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! 29

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

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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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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

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

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

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

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö 
Prenumerationer
Boende utanför kommunen 
450 kr/år. Betalas på bankgiro 
5129-2308
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ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12, en och en halv 
vecka före  utgivningsdagen. 

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

HEMSIDA www.malaro.com/mn

Utgivning 
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

 nyheter
MÄLARÖARNAS

Grattis 
Lukas 6 
år och 
Amelie 8 år! 
Kramar från 
mamma, 
mormor, 
Dida och 
gänget.

Tim Andre-
asson Hägg 
Svartsjö 
fyllde 1 år 
25 januari. 
Grattis-
kramar från 
storasys-
ter Maja, 
mamma 
och pappa.

Massor av 
grattis 
till Stig 
”Stickan” 
Christensen, 
Hammar-
gården, som 
fyller 70 år 
10/2 önskar 
familj och 
vänner.

Din jurist på Mälaröarna 

Humanjuridik 
Affärsjuridik

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

25 november 2011 vigdes 
Lena Sandberg och Anders 
Olsson i Ekerö kyrka. Tack 
för att vi fick vara med på 
er högtidsdag! Familj, släkt 
och vänner. 

DÖDA

• Georg Miskar, Ekerö, avled 13/12, 87 år.

• Rune Gottfridsson, Svartsjö, avled 28/12,  
82 år.

• Stefan Arne Karlsson, Ekerö, avled 1/1,     
47 år.

• Robert Degerman, Färentuna, avled 2/1,  
60 år.

• Ann-Britt Svensk, Ekerö,  avled 11/1, 56 år.

• Carl Josef Jönemalm, Ekerö, avled 12/1, 
83 år.

• Lennart Axel Alexandersson Keiller, Munsö, 
avled 13/1, 91 år.

• Marianne Forsberg, Ekerö, avled 16/1,      
70 år.

•Inga Britt Skärling, Ekerö, avled 17/1, 88 år.

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Köpa dator 
med

 installation?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bredband, 
är det något 

för mig?

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bärbar eller 
stationär 

dator?

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 

Installations-
hjälp datorer 

/ program

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Brommaplan 420, Bromma  
Tel. 08-709 86  50 

 
Camilla 
Rönnbäck

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

Vår käre

Lennart Keiller
* 18 januari 1920 

 Munsö
 den 13 januari 2012

ANNE-CHARLOTTE och OLOF
Robert  Elise

ULF
JAN och MONIKA

Alexander  Amelie  Amanda
Släkt och vänner

Du går i från oss,
men är ej borta

I våra tankar Du
lever kvar

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

minnesstund. Osa till Vasastans
Begravningsbyrå tel 08-311 315

senast den 8 februari. 
Valfri klädsel.

Tack till Ekgården, 
Ekerö för god omvårdnad. 

Psykoterapi
vid Fridhemsplan

Enskilt eller i grupp

Ann Örhammar
Leg. psykoterapeut

0736-85 52 15
www.annorhammar.se

Skrotbilar 
hämtas

073-692 88 00

Yoga - Mindfulness

Kursstart 23 februari,   Ekerö 

www.ostanlid.se Tel: 070 4222893

Med mjuka lugna rörelser som passar alla 
Inga förkunskaper krävs.

• Familjeannonsera GRATIS! Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild. 
• Publicering sker i turordning och i mån av utrymme. 
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00.
• Skicka till familj@malaroarnasnyheter.se  eller till MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

Läs MN 
på nätet 

malaro.com

Tillrättaläggande
Under senhösten har det gått vissa rykten om att 
Munsö Husläkarmottagning kommer att ändra sin 
verksamhet i vissa avseenden. Det är bara Barna-
vårdscentralen som överförts till Ekerö VC. Vi kom-
mer att fortsätta vår verksamhet precis som idag, med 
distrikssköterskemottagning och hemsjukvård likväl 
som förbokade läkarkonsultationer. 

Välkommna!  Munsö HLM



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 3 000 000 kr/bud. TOMT 437 kvm Lättskött södervänd trädgårdstomt som gränsar till allmänning. Solhemsvägen 6.
EKERÖBUTIKEN Charlotte Careborg 0708-26 83 00.

EKERÖ NÄRLUNDA 7 rok varav 5 sovrum, 160 + 5 kvm

Charmig och väldisponerad skånelänga Fräscha duschrum och kök Bergvärmepump och garage i länga
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Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Christer Eriksson, Elizabeth
Kumlin, Linn Lagerqvist,

Charlotte Careborg, Martin Larsson, Susanne Eriksson

PRIS 1 450 000 kr/bud. AVGIFT 3 815 kr/månad inkl värme, vatten, plats i garege mm Gustavavägen 18.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ BOKSKOGEN 3 rok, 70 kvm

Ljust radhus i ett plan 2 bra uteplatser Gångavstånd till centrum
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PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 216 kvm. Klevbergsvägen 69. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 140 kvm

Barnvänligt område 1-plan Braskamin Nya fönster & radiatorer
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PRIS 4 900 000 kr/bud. TOMT 1 024 kvm. Paradisvägen 28. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ TAPPSUND 8 rok, ca 181 + 77,5 kvm

Generösa ytor Välplanerat Centralt Dubbelgarage
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Nytt år. 
Nytt läge?

Med oss gör du alltid en trygg  

och säker bostadsaffär. Oavsett  

om du ska flytta in eller flytta ut.

Läs mer svenskfast.se 

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

Såld före visning



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 3 950 000 kr/bud. TOMT 2 528 kvm. Skogsbrynsvägen 44.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN 3 rok, 102 kvm + gästhus

Fin sjöutsikt Braskamin och burspråk Gästhus, garage, växthus, förråd samt carport Del i småbåtsbrygga
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PRIS 3 300 000 kr/bud. TOMT Tomtarea 1 996 m² (friköpt). Sörgården.
EKERÖBUTIKEN Martin Larsson 0708-30 01 61.

EKERÖ - MUNSÖ 5 rok, ca 168 kvm

Framtagna bjälkar o tak till nock Fantastiskt ljus och härlig rymd
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PRIS 2 295 000 kr/bud. TOMT 608 kvm . Axvägen 14. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 4 rok, 131 kvm

Allt i 1-plan i populärt område Lung barnvänlig gata
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PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT 689 kvm. Penselgränd 14. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 156 kvm

På lugn återvändsgata ligger denna 1 1/2 plans villa med pool
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PRIS 6 975 000 kr/bud. TOMT 1 026 kvm . Solsidevägen 1. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 2-plan, 6 rok, ca 204 + 24 kvm

Tilltalande villa m stora öppna ytor, högt i tak o genomtänkta detaljer
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING


	Binder1_ 1
	Binder1_ 2
	Binder1_ 3
	Binder1_ 4
	Binder1_ 5
	Binder1_ 6
	Binder1_ 7
	Binder1_ 8
	Binder1_ 9
	Binder1_10
	Binder1_11
	Binder1_12
	Binder1_13
	Binder1_14
	Binder1_15
	Binder1_16
	Binder1_17
	Binder1_18
	Binder1_19
	Binder1_20
	Binder1_21
	Binder1_22
	Binder1_23
	Binder1_24
	Binder1_25
	Binder1_26
	Binder1_27
	Binder1_28
	Binder1_29
	Binder1_30
	Binder1_31
	Binder1_32

