
Träkvista
08-560 300 96

www.statoil.se

BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Riktlinjer 
för valet
spikade
Under senaste kommunfullmäktige bestämdes 
bland annat hur själva folkomröstningsfrågan 
kring försäljningen av Ekerö bostäder ska for-
muleras på valsedeln. | 4

LÅG BROTTSLIGHET PÅ ÖARNA
Polisväsendet kritiseras för bristande utredningar av 
vardagsbrott. Dessa brott uppgår till 70 procent av alla 
brott i Sverige, men på Mälaröarna är antalet vardags-
brott förhållandevis lågt. | 6

”Kan vi inte dela upp skogen så att vi som 
vill promenera och njuta av naturen, även 
på vintern, får hålla oss på Rödstens sida av 
Jungfrusundsvägen och skidåkarna får den 
sidan där slalombacken är. Alternativt, att 
vi som vill promenera får vissa slingor där vi 
får gå ostört.”  | 24 tyck

VATTENBUSSEN FÅR BIDRAG
Susanna Hall Kihl på Vattenbussen har tillsammans 
med flera andra aktörer beviljats statligt bidrag för att 
dra igång projektet ”Hållbar kollektivtrafik på urbana 
vattenvägar”. | 16

EKERÖTJEJER I ALLSVENSKAN
Målvakten Jenny Nauwelaerts de 
Agé och mittbacken Jennie 
Nordin, båda med 
rötter i Ekerö IK, är 
kontrakterade till 
AIK:s damfotbolls-
lag för att vara med 
och strida i Allsvens-
kan.  | 26 sporten

-Den 11 februari hade Friluftsfrämjandet Mälaröarna sin traditionella skridskodag med frivilliga isbad vid 
Tranholmen. På bilden ses Edith Rosén göra en plurrövning.  | 22                                    Foto: Ove Westerberg
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PLURRÖVNING OCH ISBAD VID TRANHOLMEN

Vårstädning?
10 % rabatt i mars! Även fönsterputs!   

Ring nu och boka! 
Mälaröarnas största städföretag!

08-560 243 62, info@malarostad.eu

Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det



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
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Vi bjuder alltid 
på kaffe!

      

Till dig 
som ska 
köpa 
progressiva!

Marknadens bästa progressiva glas 

med garanterat lägsta prisgaranti!

BRA, BÄTTRE, BÄST – Välkommen in 
så berättar vi mera vad det innebär!

Pris progressiva inkl. båge 

fr 2690:-

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

UTSTÄLLNINGAR

Ekebyhovs slott
25-26 feb: ”Landskap är 
allt mellan himmel och 
jord” – målningar av Åsa 
Davidsson, Britta Grassman, 
Malin Holmberg, Susanna 
Serrander. 3-4 mars: Pia 
Almqvist Laurin – målningar. 
Lör-sön kl 12-16. Ekebyhovs 
slottsgalleri. Arr: Mälaröar-
nas konstförening.

Hantverksstallet
Lillian Ohlsson – målningar 
i olja och akvarell. T.o.m. 4 
mar. Öppet tor-sön kl 11-16. 
Jungfrusunds marina.

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

Utställning
”Vinter, några målningar av 
Anders Höök”. Mån-tor kl 
8-17, t.o.m. mars månad.
Profydent, Ekebyhovsvägen 
1 (vid brandstationen).

EVENEMANG

Bridge
Partävlingar. Oftast kan 
spelpartner ordnas för 
den som är singel. 20 kr 

inkl kaffe. Mån, tis och tor 
kl 10-14.30.  It-ladan. Arr: 
Mälaröarnas pensionärsför-
eningar.

Juristjouren
Varannan onsdag, boka 
kostnadsfritt jurist i 15 min. 
Kan bokas samma dag. 22 
feb kl 17.30-19, biblioteket, 
Ekerö C. Samarr: Jurist-
jouren.

Livekarusellen
Livekarusellen är en riks-
omfattande musiktävling 
arrangerad årligen med 
band från Stockholms län. 
76 band deltar och detta 
är en av deltävlingarna. 
Publik- och juryröster avgör 
vilka band som går vidare till 
distrikts- och riksfinalerna. 
23 feb kl 19-22, Fabriken, 
Tegelbruksvägen 11 A. 
Arr: Fabriken, Studiefräm-
jandet. 

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

Tranholmen öppen
Skridskobana är plogad på 
Älvnäsviken. Den inre banan 
”Närlundaslingan” (grön)  
1,4 km och (gul) 2,9 km har 
nu kompletterats med ”Bus-
vikenslingan” (röd) 5,4 km. 
Även separat åkområde för 
barn. Arr: Friluftsfrämjandet, 
Mälaröarna.

Sagostunder
Barn från 3 år och småsys-
kon välkomna till biblioteket 
i Ekerö centrum för att träffa 
alla som bor i sagoskogen.
Varje fredag kl 10, dock inte 
2 mars.

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 måndag och 
söndag.

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 träningsscheman. Öp-
pet mån-ons 18.30-21.30, 
tor stängt, fre-lör 19.30-
23.30, söndag stängt.

Orgelkonsert
Konsert med Rickard 
Backlund, organist. 25 feb kl 
15-16, Stenhamra försam-
lingsgård. 

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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fastighetsbyran.se
EKERÖ 08-564 109 80

5 rok, varav 3-5 sovrum
Boarea: 127 kvm
Tomt: 345 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1963
Adress: Växthusvägen
Ring för info!

KOMMANDE FÖRSÄLJINING!
Ett av de populära kedjehusen i
Närlunda är nu till salu! Renoverat
kök från 2009. Idag 3 sovrum,
men möjlighet finns till ytterligare
2-3 st. Huset är i gott skick
utvändigt med nya fönster och
omlagt tak. Invändigt delvis i
behov av uppfräschning. Gränsar
till allmänning, och har ca 2
minuter till bussar, affär och
Träkvistavallen.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3049.

EKERÖ NÄRLUNDA

Accepterat pris: 1 495 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 60 kvm, biarea: 12 kvm
Tomt: 2 760 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1942
Adress: Furuvägen 17
Visas sön 19/2 10.30-11.30

Välkommen till detta mysiga torp
på stor och lummig tomt i
Kungsberga. Här finns gammal
charm och moderna inslag i
samma hus. Påbörjat bastuhus på
tomten och renoverat kök.
Provgropar för avlopp är gjorda
och godkända. Stor potential!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2847.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

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 9 och 7
Sms:a: FB 1071-3022 till 72456 för
beskrivning

Vackert beläget i fridfull
omgivning ligger detta trevliga
timmerhus. Husets fastighet är
samtaxerad med stor
tomtfastighet. Infiltration
nyanlagd. Inom gångavstånd
finns fin badplats med sandstrand
och möjlighet till båtplats samt
buss till Bromma.
Tel: För visning ring Emma 070-
1098681. Webbnr: 1071-3022.

EKERÖ EKEBY

Fast pris: Från 4 845 000:-
7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 170-182 kvm
Tomt: ca 1 010 kvm Sluttningstomt
Byggt: 2011
Adress: Fantans Väg 2-13
Visas sön 19/2 14.00-14.45

På härlig sydsluttning erbjuder C4
Hus ljusa och 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
kommunikation!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2864.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 5 800 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 215 kvm
Tomt: 1 601 kvm Naturtomt

Byggt: 2012
Adress: Enlundaberg
Vänligen ring mäklaren för visningstid 19/2 samt 20/2
Sms:a: FB 1071-3019 till 72456 för beskrivning

Helt ogenerat med kilomtervid utsikt över det vackra landskapet och Mälaren, ligger denna nybyggda
vitputsade tvåplansvilla. Det 215 m2 luftiga sällskapshuset präglas av klassisk interiör med smakfulla
inslag av vintage och industrichic. Den högt belägna tomten bjuder på påkostad pool.
Tel: Emma Brantsjö 070-109 86 81. Snabbsök via webbnr: 1071-3019.

FÄRINGSÖ TROXHAMMAR

Accepterat pris: 2 900 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 163 kvm, biarea: 26 kvm
Tomt: 801 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1980
Adress: Fållvägen 16
Ring för info!

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

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 1 450 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 50 kvm
Tomt: 2 820 kvm Naturtomt
Byggt: 1942, enligt säljarens
uppgift.
Adress: Räffelvägen 2
Visas sön 19/2 12.00-13.00

Högt beläget fritidshus med vy
över ängar, åkrar och
Hilleshögviken! Stor skogstomt
med söderläge och stort berg.
Stugan är byggd på 1940-talet m
öppen spis i vardagsrum, mindre
kök och två sovrum. Godkänt
tillstånd av Miljönämnden att
inrätta avloppsanläggning.
Möjlighet att bygga sitt drömhus!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3029.

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA
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Gudstjänster

ONSDAG 22 FEBRUARI

Timmermannens kapell kl 18.30

Stenhamra församlingsgård

Askonsdagsmässa
Lars Brattgård
Mats Pyhäjärvi

TORSDAG 23 FEBRUARI

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Lars Brattgård

SÖNDAG 26 FEBRUARI

Sånga kyrka kl 11.00

Gudstjänst med nattvard
Första söndagen i fastan
Lars Brattgård

TORSDAG 1 MARS

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Kiki Svee

SÖNDAG 4 MARS

Färentuna kyrka kl 11.00

Gudstjänst
Andra söndagen i fastan
Kiki Svee

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

TEMAKVÄLL Kommunens arkiv

-en guldgruva av information

Anneli Brattgård, kommunarkivarie berättar om vad som finns 
i kommunens arkiv. Det finns material från 1860 och framåt. 
Mycket är offentliga handlingar. Det finns allt från skolbetyg 
till fastighetsakter.

TORSDAG 23 FEBRUARI 

kl 19.30

Stenhamra församlingsgård
 
Veckomässa kl 19.00 i  

Timmermannens kapell

Arrangeras av Lekmannakåren
Välkommen!

ORGELKONSERT 

“I vintertid”

Rickard Backlund, organist.

LÖRDAG 25 FEBRUARI 

KL 15.00

Färentuna kyrka

Grundkurs i kristen tro

“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!
  

TORSDAG 23 FEBRUARI 

kl 17.00

Stenhamra församlingsgård

Vi träffas också 15 mars  
och 19 april

Sopplunch

kl 12.00
TISDAGAR

Färentuna församlingshem
21 februari spelar Rickard Backlund

TORSDAGAR

Stenhamra församlingsgård

Soppan kostar 40 kronor
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KOMMUNEN | Riktlinjerna 
för folkomröstningen den 
25 mars slogs fast på kom-
munfullmäktiges senaste 
sammanträde den 9 febru-
ari. Dessutom fick åhörarna 
en redogörelse för hur läget  
ser ut kring den planerade 
färjan mellan Färingsö och 
Lövsta.

Den största och mest centrala 
punkten på dagordningen till 
kommunfullmäktigesam-
manträdet gick ut på att slå 
fast texten på valsedlarna 
och andra formalia kring 
den stundande folkomröst-
ningen.

– Vi har haft olika upp-
fattningar om hur frågan på 
valsedlarna ska formuleras 
men har till slut enats om 
att fokusera endast på själva 
sakfrågan. Nu kan vi därför 
presentera ett enhälligt för-
slag från kommunstyrelsen 
som lyder ”Ska kommunen 
sälja aktierna i AB Ekerö bo-
städer?”, berättade kommun-
styrelsens ordförande Peter 
Carpelan (M).

Därefter klubbades den fö-
reslagna formuleringen ige-
nom tillsammans med ytter-

ligare punkter som till största 
delen handlade om att folk-
omröstningen ska följa i stort 
sett samma riktlinjer som ett 
ordinärt kommunalval.

Liksom valet 2010 kommer 
det att finnas 15 valdistrikt och 
alla 15 vallokalerna kommer 
att ha öppet mellan klockan 
10 och 20 förutom Adelsö 
hembygdsgård, Munsö skola, 
Skå skola och Drottningholms 
skola där det är stängt mellan 
klockan 13 och 17.

Det beslutades även att 
röstning genom bud ska vara 
möjligt och att förtidsröst-
ning ska genomföras mellan 
den 12 mars och 24 mars.

Ett antal frågor togs även 
upp under sammanträdet och 
besvarades av politiker och 
tjänstemän. Bland annat und-
rade Ö-partiets Inger Blom-
berg över hur långt planerna 
på en färja mellan Färingsö 
och Lövsta har kommit.

Med hänvisning till de stora 
kostnader som är förknip-
pade med bygget av Förbifart 
Stockholm och breddningen 
av Ekerövägen berättade Pe-
ter Carpelan att det alternativ 

som nu är mest aktuellt är att 
använda sig av en provisorisk 
brygga i Färjestaden.

– Det är den enda möj-
ligheten att snabbt få igång 
en färjeförbindelse, annars 
kommer det sannolikt att ta 
väldigt lång tid att komma 
igång, bland annat beroende 
på att det behövs en vatten-
dom för att kunna bygga en 
permanent brygga, sa han 
och fortsatte sedan:

– Inriktningen är dock att det 
ska vara en permanent färja 
så småningom, men till en 
början blir det en provperiod.

Han beskrev dessutom 
att det pågår förhandlingar 
med berörda mark- och fast-
ighetsägare och att diskus-
sioner förs med Trafikverket 
angående breddning av den 
befintliga vägen till färjan. 
Likaså förs en dialog med 

länsstyrelsen om hur kostna-
derna ska kunna fördelas.

En annan fråga som togs upp 
var hur den planerade om-
byggnaden av Brommaplan 
kan komma att påverka trafi-
ken från Mälaröarna.

– Hur har Ekerö kommun 
försökt påverka planerings-
arbetet kring ombyggna-
den?, undrade Ylva Forslid 
(Ö) och berättade om pla-
nerna på övertäckning av 
bussbussterminalen, bygge 
av en ny galleria och många 
nya bostäder.

Även denna fråga svarade 
Peter Carpelan på.

– Vi har ingen rätt att 
tala om vad Stockholm 
ska göra och bygga, men vi 
kan på ynnest få framföra 
synpunkter, vilket vi också 
gjort, sa han.

Han beskrev hur kommu-
nen i otaliga skrivelser och 
möten framfört en önskan 
om att Stockholms stad ska 
ta hänsyn till Ekerö i det 
planerade ombyggnadsar-
betet.

LO BÄCKLINDER

Folkomröstning och 
Färingsöfärja på KF

”Alliansen för ja” – Varför 
ska ekeröborna rösta för 
en försäljning av Ekerö 
bostäder?
– En ny långsiktig och finan-
siellt stark ägare med stor erfa-
renhet av hyreslägenheter ger 
ökade möjligheter till ett bätt-
re och på sikt billigare boende. 
Hyresrätterna kommer att 
finnas kvar. En ny ägare kan 
också, med eget kapital, vara 
med i planerad utbyggnad av 
nya hyresrätter. 

–  En försäljning ger en vinst 
på cirka 400 miljoner kronor. 
200 miljoner kronor av dessa 
används för avbetalning på 
kommunens höga låneskuld 
och 200 miljoner kronor an-
vänds till nödvändiga och ef-
terlängtade investeringar.

– Detta möjliggör: bredd-
ning av Ekerövägen, byggande 
av ett nytt badhus, uppföran-
de av en ny sporthall och om-
byggnad av ett flertal skolor 
utan nya lån, utan skattehöj-
ningar och utan besparingar 
i välfärden. Dessutom gör en 
avbetalning på lånen att ränte-
kostnaderna minskar med 20 
miljoner kronor per år som då 
kan användas inom skola och 
äldreomsorg. 

”Behåll Ekerö bostäder” 
–Varför ska ekeröborna 
rösta emot en försäljning 
av Ekerö bostäder?
– Ekerö kommun behöver 
Ekerö bostäder. Inte bara för 
att det är bra ekonomiskt 
utan också för att leva upp 
till bostadsförsörjningsan-
svaret. Det innebär att man 
ska kunna bo i sin kommun 
i alla skeden av livet. Unga 
vuxna ska kunna flytta he-
mifrån när tiden är mogen 
för det. 

– Pensionärer ska kunna 
byta villan med snöskott-
ning och gräsklippning mot 
ett mindre krävande boende. 
Föräldrar som inte längre 
klarar av att leva ihop ska 
kunna hitta alternativa bo-
enden i kommunen så att 
barnen kan gå kvar i sin skola 
och ha nära till båda sina för-
äldrar. 

– Därför måste vi garan-
tera att hyresrätten finns 
kvar och utvecklas som en 
boendeform i Ekerö. Därför 
behöver vi Ekerö bostäder. 
Det gör vi också för att klara 
av de sociala förturerna som 
kommunen har att ansvar 
för.

För och emot försäljning 
av aktierna i Ekerö bostäder

”Det är den enda 
möjligheten att 
snabbt få igång en 
färjeförbindelse”

FOLKOMRÖSTNINGEN

KOMMUNEN | Den 25 mars äger folkomröstningen rum 
angående om huruvida kommunen ska sälja sina aktier i 
Ekerö bostäder eller inte. Här ger båda sidor sina argument.



Beställ och läs mer på ICA.se/tappstrom

För dig med

ICA Kort

Vardagar som de borde vara.
ICA Matkassen
Laga enkelt 5 middagar för 4 personer. Beställ 
på nätet och hämta kassen här i butiken.

ICA Matkassen Billiga Veckan

Finns även som laktosfri kasse!

ICA Matkassen Inspiration

Pris: Pris:

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

något delikat

vardagsmat?
ELLER BARA

549:- 695:-
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KOMMUNEN | Polis-
väsendet har den senaste 
tiden fått kritik för att 
vardagsbrotten inte utreds. 
Denna typ av brott uppgår 
till 70 procent av alla brott i 
Sverige, men på Mälaröarna 
är antalet vardagsbrott för-
hållandevis lågt.

Det rör sig om brott som 
drabbar gemene man så som 
stöld, inbrott och skadegö-
relse. 

– Vi har inte jättemycket 
brott härute som tur är. Den 
största delen är ungdoms-
brott. Dessa utreder vi på 
stationen på Ekerö och vi lig-
ger i bra fas med det arbetet, 
berättar närpolischef Tommy 
Stiernerlantz.

Övriga vardagsbrott så 
som inbrott, stöld och be-
drägerier utreds i Solna. Titti 
Olsson, sektionschef på po-
lisledarsektionen säger att de 
resurser de har för att under-
söka inbrott räcker till.

– Lokala brottsplatsunder-
sökare skickas ut till inbrotts-
platsen. Det är poliser som 
är utbildade i grundläggande 
kriminalteknik som under-
söker brottsplatser istället för 
att kalla dit kriminaltekniker. 
Ett av deras mål är att de ska 
klara av det här inom 24 tim-
mar. De klarar av det till 90 

procent. Deras täckning är 
väldigt god, säger Titti Ols-
son.

Det sker mycket inbrott i 
Västerort. Däremot är anta-
let i Ekerö kommun förhål-
landevis lågt. Jämfört med 
andra kommuner i landet 
ligger Ekerö kommun lågt 
när det gäller antal fall av alla 
brott per invånare och kom-
munen ligger även lägre när 
det gäller antal fall av inbrott 
per invånare. 

Enligt statistik från Brotts-
förebyggande rådet för 2010, 
är genomsnittet för Sveriges 
alla kommuner 9870 brott 
per 100 000 kommuninvå-
nare. Motsvarande siffra för 
Ekerö är 7524 anmälda brott. 
Antal anmälda brott i kom-
munen för 2011 var 2339. All 
statistik för 2011 är ännu inte 
sammanställd. Det finns 
inte heller statistik för anta-
let ouppklarade brott i kom-
munen.

Efter kritiken mot polisens 
utredningsarbete, avdelar 
Carin Götblad, länspolismäs-
tare i Stockholm, 115 utredare 
för att få ner antalet outredda 
vardagsbrott, som inbrott och 
skadegörelse. Dessa resurser 
fördelas över länet.

– När det gäller Mälaröar-

nas polisstyrka lever en vill-
farelse på öarna att det inte 
finns poliser på plats, säger 
Tommy Stiernerlantz och 
fortsätter:

– Så fort det inte står en 
polisbil vid stationen tror 
man att den är stängd. Men 
vi arbetar varje dag, måndag 
till fredag på stationen så det 
finns alltid folk där. 

Det är tre personer som ar-
betar på stationen. Utöver 
dem är det ett polisbefäl och 
fyra poliser i yttre tjänst, det 
vill säga de poliser som pa-
trullerar.

– Det kommer dessutom 
en tillökning med två poli-
ser i yttre tjänst. De kommer 
någon gång under våren. An-
ställningsintervjuer pågår. 
Det innebär att det kommer 
att vara ett befäl plus sex po-
liser, så många poliser har det 
aldrig varit härute. Det på-
verkar även mängden brott, 
säger Tommy Stiernerlantz.

– Anledningen till att be-
manningen utökas är att vi 
varit för få närpoliser i kom-
munen. Nu har vi fått eko-
nomi att kunna anställa, av-
slutar Tommy Stiernerlantz.

Ekerö närpolis sköter också 
brottsförebyggande arbete i 
kommunen. Det arbetet är 

till stor del riktat mot ungdo-
mar för att man i ett tidigt 
stadium förhindra att de 
hamnar i brottslighet. 

Närpolisen samarbetar 
med bland annat social-
tjänst, skolor och frivil-
ligorganisationer för att 
man så tidigt som möjligt 
ska kunna upptäcka unga i 

behov av särskilt stöd och 
unga i riskzonen. 

Närpolisen har en nära 
samverkan med skolorna. 
Till varje skola finns en så 
kallad kontaktpolis knu-
ten som arbetar brottsföre-
byggande i samarbete med 
skolledningarna. 

Närpoliser arbetar med 

alla typer av brott. De fö-
rebygger och ingriper just 
mot mycket av det som 
kallas vardagsbrott eller 
mängdbrottslighet, så som 
stölder, misshandel, skade-
görelse och ordningsstör-
ningar. 

                             EWA LINNROS

Låg brottslighet i kommunen

Närpolisstationen i Ekerö centrum kan te sig tom. Men här finns alltid polis i arbete från måndag till fredag.  
Utredningar av ungdomsbrott sker här och man ligger väl i fas med det arbetet. Närpolisen arbetar även med 
brottsförebyggande arbete. I yttre tjänst finns ett polisbefäl och fyra poliser. Styrkan kommer också att utökas 
under våren med två poliser till.                                     Foto: Ove Westerberg

Skå

 Potatis   Svegro. 

Sverige.   1 kg.  

   Jfr pris 12:50/kg.    

 Fläskfi lé 
 Sverige.     Vac.      

   /kg 

 Fläskytterfi lé 
 Ursprung Sverige. 
    Mörad. Vac.      

  

 2 
för

 Kok, 
mos och 

snabba köket 

   /kg 

 Rödspättafi lé 
 Nordostatlanten.     Pleuronectes platessa.      

  

 2 
för

 Isterband,Lunchkorv 
 Gudruns.   300–360 g.     
Jfr pris 34:72–41:66/kg.    

 Varmrökt sik 
          

   /kg 

   /kg 
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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 3 2012

Onsdag 22/2
Adelsö kyrka  kl 19.00

ASKONSDAGSMÄSSA 
Lizen Anterud, orgel: Mait Thoäng

Ekebyhovskyrkan kl 19.00

ASKONSDAGSMÄSSA, Ralph  
Sjöholm, orgel: Torbjörn Gustavsson

Lovö kyrka kl 19.00

ASKONSDAGSMÄSSA 
Christer Kivi, orgel: Leif Asp

Söndag 26/2

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, 
orgel: Torbjörn Gustavsson

Munsö församlingsgård kl 11.00

HÖGMÄSSA, Lizen Anterud 
piano: Mait Thoäng

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST 
Lars-Åke W Persson 
Musik: Helena Hansson 
MIDDAG: 50:- 
Kl 18.00 FILM: Gran Torino

Drottningholms slottskyrka 
kl 16.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Ralph Sjöholm, Ängskyrkans kör, 
dirigent: Maria Wilson

Tisdag 28/2
Passionsandakt kl 19.00

hemma hos Ing-Marie Rydebjörk, 
Pagebyggnaden. 08-759 0295; 
Christer Kivi

Onsdag 29/2
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

 MÄSSA I TAIZÉTON 
Jonas Gräslund

Torsdag 1/3
Ekebyhovskyrkan kl 08.00

MORGONMEDITATION 
Jonas Gräslund

Söndag 4/3
Adelsö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Lizen Anterud,

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Elin Rundh Dapo Ekerö kyrkokör, 
dirigent: Kerstin Baldwin

Lovö kyrka kl 11.00

TEMAMÄSSA MED HELIGA DANSER, 
Jonas Gräslund, AnneLi Holmgren 
Lomaeus, orgel: Leif Asp

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA MED HELIGA 
DANSER, Jonas Gräslund, AnneLi 
Holmgren Lomaeus,  
Musik: Leif Asp

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

25/2 - Allt för att utrota 
hungern – intervju  
3/3 - Innanför murarna –  
intervju med fängelsepräst

Åhörare eller DELTAGARE ...
Öronen får ofta spela huvudrollen i 

våra kroppar när vi är i kyrkan – även 

om vi kanske får resa oss upp en el-

ler annan gång – och vi sjunger med i 

psalmer eller ber med i böner.

Men vi avbryter knappast prästen med 
att ställa frågor eller komma med våra 
egna åsikter – och kroppens främsta 
uppdrag är att sitta stilla.
Andakt ”hemma hos”

goda samtalet får plats. Varje tisdag under 
fastan inbjuds till passionsandakt hemma 
hos någon församlingsbo.

goda möjligheter att tillsammans lyfta och 
dela tankar, frågor och erfarenheter. 

Träd in i dansen ...
Vi är utrustade med många uttrycksformer 
– inte bara ord. Kroppen har ett eget språk, 
som så länge det funnits civilisationer, 
också kommit till uttryck genom olika 
riter och danser. I Svenska kyrkan har 
den traditionen blivit levande igen genom 
begreppet ”Heliga danser”, enkelt koreo-
graferad musik kring olika teman. 

I Lovö kyrka har de enkla cirkeldan-
serna numera blivit ett självklart inslag i 
gudstjänsten ett par gånger per termin. I 
vår kommer det också att bli tillfälle att 
vara med och uppleva gudstjänsten med 
kroppens språk i Ekebyhovskyrkan. 

Ingen behöver känna sig orolig att bli 
tvingad in i dansen – men alla som vill får 
vara med. 

-
der fyra söndagseftermiddagar på Lovö i 
vår. Mer info: AnneLi Holmgren Lomaeus: 
070-570 10 64

Text: Marianne Abrahamsson
Foto: Göran Lomaeus

PASSIONSANDAKTER
i hem på Lovö

Tisdagar kl 19.00

28/2 

Passionsandakt hemma hos Ing-Marie 
Rydebjörk, Pagebyggnaden.  
08-759 02 95

6/3

Passionsandakt hemma hos Thomas Billig, 
Orangeriet. 08-759 05 10

13/3
Passionsandakt hemma hos I Elisabeth 
Lagerfelt, Malmvik. 070-674 72 22

20/3
Passionsandakt hemma hos Anja Werner, 
Lunda. 08-759 03 91

27/3
Passionsandakt hemma hos Karin 
Wahlberg-Liljeström, Långa Raden 6, 
08-759 02 21

Präst vid samtliga andakter: Christer Kivi

MORGON-

MEDITATION
Kristen djupmeditation med zazen-
metoden är en form av ordlös bön och 
närvaro.

Za-Zen betyder ungefär ”sitta sig till inre 
stillhet” och den vilar på tre grundpelare: 

Vi börjar varje gång med en kort intro-
duktion om behov finns. Sedan följer 
avslappning och 20 minuters tyst medi-
tation.  

Efter meditationen finns möjlighet till en 
enkel kopp te eller kaffe.

Ledare: Jonas Gräslund
Var: Ekebyhovskyrkan
När: Torsdagar kl. 8.00-8.30 
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Ekerö Sommarstad
Här har du chansen till ett idylliskt sjönära boende i absolut toppskick! Stort hus med en totalyta på hela
292 kvm fördelat på två plan plus inredd källare. Fantastisk panoramavy över Mälaren och Ekerö Kyrka.
Entréplan med vackert ljusflöde och generösa sällskapsytor, exklusivt kök med många påkostade detaljer,
två sovrum och ett nyrenoverat duschrum. Övre plan med stort allrum med strålande utsikt, fyra bra
sovrum och badrum. Takfönster i två av sovrummen. Lättskött trädgård med soligt och högt läge. Nära
bad. Möjlighet till båtplats. Bra kommunikationer med buss. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär
att den är besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 192 kvm, biarea: 100 kvm
*Tomt: 1 360 kvm
*Accepterat pris: 5 950 000 kr
  

Boarea: 192 kvm, biarea: 100 kvm
Tomt: 1 360 kvm
Accepterat pris: 5 950 000 kr

Allévägen 44
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Tappsund
Livskvalité! Mycket trevligt boende med sjöutsikt och sjönära läge. Båtplats (segelbåtsdjupt) vid brygga,
badstrand och grönområde i samfällighet invid huset. Huset är i 2-plan med nytt stilrent kök och kaklat
badrum med hög standard. Vardagsrum med braskamin. 3 sovrum, allrum samt inglasat rum mot sjön.
2 stora altaner. Lättskött trädgård i 2-etagé, trevligt anlagd med gräsmatta och stenläggning. Garage.
Lugnt barnvänligt läge längs återvändsväg. Gångavstånd till Ekerö Centrum.  Fastigheten är Ringmärkt
vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 132 kvm, biarea: 40 kvm
*Tomt: 885 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 375 000 kr
  

Boarea: 132 kvm, biarea: 40 kvm
Tomt: 885 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 375 000 kr

Fredrikstrandsvägen 36
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Nytt kök och nytt badrum får du i detta trevliga och tillbyggda kedjehus med perfekt läge på centrala Ekerö.
Huset har dessutom ett stort sällskapsrum med braskamin och fönster i två väderstreck. Fyra bra sovrum.
Ytterligare ett helkaklat duschrum. Stort dubbelgarage på längden och baksida mot allmänning. Besiktigad.

*Boarea: 120 kvm
*Tomt: 420 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 250 000 kr
  

Boarea: 120 kvm
Tomt: 420 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 250 000 kr

Vadmalsvägen 5
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Träkvista
Modern villa byggd 2007 med 7,5 m takhöjd i köket och
ca 4,5 m ryggåstak i rummen på övre plan. Totalt 215 kvm
fördelat på kök, vardagsrum med braskamin, 4 sovrum,
allrum/kontor, tvättstuga med groventré + extra groventré
med gott om förvaringsytor. Bl a helt nya badrum, tvätt-
stuga och generös groventré 2011. Besiktigad!

*Boarea: 215 kvm
*Tomt: 974 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 395 000 kr
*SemestervÃ¤gen 5B
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 215 kvm
Tomt: 974 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 5 395 000 kr
Semestervägen 5B
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 plan-
lösning. 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
*Accepterat pris: 3 150 000 kr
*SingelgrÃ¤nd 8
*Cecilia Ternow 0709-492 492

  
Boarea: 121 kvm
Tomt: 281 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 150 000 kr
Singelgränd 8
Cecilia Ternow 0709-492 492

Ekerö Skärvik
Sjönära enplansvilla på hörntomt i populära Skärvik.
Genomgående bra standard. Kaklade badrum, stort
vardagsrum i vinkel m braskamin. 4 bra sovrum och
garage ombyggt till kontorsrum. Fantastisk trädgård
som måste upplevas, blommar hela sommaren Stor
härlig altan i sydväst med sol hela dagen. Besiktigad.

*Boarea: 196 kvm, biarea: 44 kvm
*Tomt: 1 052 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 850 000 kr
*LedungsvÃ¤gen 28
*Lena Falck 070-759 59 97

  
Boarea: 196 kvm, biarea: 44 kvm
Tomt: 1 052 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 850 000 kr
Ledungsvägen 28
Lena Falck 070-759 59 97

Ekerö Gällstaö
Sjönära läge! Modern design och fina materialval har detta
trevliga 2-plans parhus ritat av Gert Wingårdh. Genomgå-
ende hög inredningsstandard. Stora fina fönster och ljus-
schakt ger härligt ljusinsläpp. 3 bra sovrum och 2 helkak-
lade våtrum. 2 fina altandäck. Garagehus. Barnrikt område
mycket nära bad, bryggor, förskola och buss. Fantastisk
natur! Besiktigad och dolda fel försäkrad.

*Boarea: 129 kvm
*Tomt: 110 kvm
*Accepterat pris: 3 750 000 kr
*RiksrÃ¥dsgrÃ¤nd 2
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  
Boarea: 129 kvm
Tomt: 110 kvm
Accepterat pris: 3 750 000 kr
Riksrådsgränd 2
Carola Sellman 0702-56 00 77
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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 sten-
läggningar och murar på både fram- och baksida. Två ute-
förråd 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
*KnalleborgsvÃ¤gen 17E
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

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

Färingsö Harholmen
Sjönära och lite sjöutsikt! Båtplats vid brygga och fin badstrand endast några minuter från huset. Fastigheten
är mycket välskött och har ett härligt läge på södervänd och högt belägen natur-/skogstomt. 1-plans hus ca
55 kvm byggt 1957. 2-3 rum och kök + duschrum. Trägolv och braskamin. Stor altan. Isolerat garage ca 35
kvm med el och indraget vatten. Vinterbonad friggebod. Besiktigad.

*Boarea: 55 kvm, biarea: 5 kvm
*Tomt: 3 187 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 1 695 000 kr

  Boarea: 55 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 3 187 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 1 695 000 kr

Harholmsvägen 29
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Helene får ofta frågan från vänner och bekanta om vem som är den 
absolut bästa mäklaren på Mälaröarna. Hon har aldrig samma svar. 
Alla våra mäklare på Mäklarringen är superduktiga. Vem som passar 
för ett visst uppdrag beror på vem som frågar, vad det är för typ av 
bostad, var bostaden är belägen och hur målgruppen för potenti-
ella köpare ser ut.

25 år i branschen

Reg. fastighetsmäklare och kontors
ägare till Mäklarringen Ekerö

Ring Helene, hon guidar dig till den bästa mäklaren för just din bostadsaffär. 

Kraven ni ställer på oss är precis de samma som vi ställer på oss 
själva varje dag – lite bättre och lite trevligare än alla andra. Vi har 
stor erfarenhet av Mälaröarna och förmedlar flest bostäder här på 
öarna. Ring Helene, 0708 37 03 03 så guidar hon dig till rätt 
mäklare för just dig och din bostad.

Ekerö Närlunda
Stort och fräscht hus i populärt villaområde nära Mälaren.
Modernt och renoverat! Bra planlösning gör detta hus
perfekt för både småbarns och/eller tonårsfamiljen.
Rymliga 6 rum och kök, varav 3-5 sovrum. Braskamin,
modernt kök, fräscha våtrum, relax med bar och bastu.
Stor tvättstuga och mycket bra förvaringsutrymmen.
Praktiskt med garage i huset. Härligt altandäck om ca
55 kvm med sol hela dagen, en härlig plats. Besiktigad.

*Boarea: 136 kvm, biarea: 62 kvm
*Tomt: 1 227 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rd/bergstomt
*Accepterat pris: 4 250 000 kr
*HarvÃ¤gen 3A
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  
Boarea: 136 kvm, biarea: 62 kvm
Tomt: 1 227 kvm natur/trädgård/bergstomt
Accepterat pris: 4 250 000 kr
Harvägen 3A
Carola Sellman 0702-56 00 77

Ekerö  Älby Hage (Helgö)
Nästan nybyggd villa med gammeldags charm i härligt lant-
lig 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
*BBBlby GÃ¥rds VÃ¤g 2
*Lena Falck 070-759 59 97

  
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

Färingsö - Sundby By
Belägen i kulturby intill väderkvarn. Ca 1 mil från Ekerö C
och strax utanför tätorten Stenhamra ligger denna mycket
trevliga fastighet. Ogenerat läge på plan fin trädgårdstomt
med bra solläge. Välskötta byggnader! Villa om totalt ca
220 kvm byggår 1931, helt om- och tillbyggd 1983-85.
Stort isolerat garage/verkstad om ca 79 kvm Låg drifts-
kostnad. 2 stora altaner + balkong. Fruktträd, trädgårds-
land och växthus. Nära till busshållplats. Besiktigad.

*Boarea: 145 kvm, biarea: 85 kvm
*Tomt: 3 075 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 250 000 kr
*SÃ¥nga-SÃ¤byvÃ¤gen 13
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  
Boarea: 145 kvm, biarea: 85 kvm
Tomt: 3 075 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 250 000 kr
Sånga-Säbyvägen 13
Carola Sellman 0702-56 00 77



10  nyheter | 

MÄLARÖARNA | Sedan den 
1 februari gick färdtjänstav-
talet i kommunen över från 
Ekerö taxi till Taxi kurir. Den 
oro som fanns om minskad 
sysselsättning hos Ekerö 
taxi inför övergången har 
lagt sig. Idag har de istället 
fått ökade resurser. 

– Vi har hört att ett flertal mä-
laröbor tror att vi inte finns 
kvar. Men det är verkligen 
tvärtom, säger Lars Ljung-
blom, styrelseordförande i 
Ekerö taxi.

Han förklarar att det av de 
drygt 40 bilar som kör för 
Ekerö taxi, förut gick åt un-
gefär 20-25 bilar för att köra 
färdtjänst.

– Nu har vi ännu mera re-
surser för företags- och pri-

vatkunder än tidigare då alla 
dessa bilar är tillgängliga. Se-
dan har vi dessutom fem stor-
bilar varav en limousin.

Beträffande färdtjänst har 
Ekerö taxi däremot fortfaran-
de avtal för rullstolstaxi. Det 
avtalet gäller för hela Stock-
holms län. De har fem bilar 
för detta. Ekerö taxi har också 
så kallad Riksfärdtjänst vilket 
innebär färdtjänst för längre 
resor till annan ort i landet.

När det gäller den ”vanliga” 
färdtjänsten är den uppde-
lad i områden. Tidigare hade 
Ekerö taxi färdtjänstavtalet 
för Mälaröarna och Bromma. 
Upphandlingen till detta av-
tal vanns av Taxi kurir som 
tog över den 1 februari. 

Ekerö taxi kan däremot 
fortfarande ta kunder med 

färdtjänstbiljetter på gata. 
Detta då de har gått in under 
Haninge/Nynäs färdtjänst. 

– Om en beställd färd-
tjänstbil inte dyker upp inom 
tjugo minuter har vi även rätt 
att ta den körningen, förkla-
rar Lars Ljungblom.

Ekerö taxi har kvar avtalet 
för skolskjuts i kommunen.

                           
                           EWA LINNROS

Ökade resurser för Ekerö taxi

KOMMUNEN | I mars månad 
kom de första ensamkom-
mande flyktingbarnen till 
kommunen. Nu finns ett 
behov av särskilt förordnade 
vårdnadshavare för dessa.

Hitintills har kommunen tagit 
emot åtta ensamkommande 
flyktingbarn. Det är bara poj-
kar och de är i åldrarna 15-17 år. 
De bor i Svartsjö i ett boende 
med personal. De sköter det 
praktiska ansvaret och omsor-

gen om barnet. Tillsammans 
med barnet är personalen ock-
så ansvariga för att barnet skö-
ter skola och fritidsaktiviteter.

Barnen har kommit till Sve-
rige utan vårdnadshavare och 
söker asyl. 

– När de kommer till Sverige 
blir de anvisade en kommun. 
Oftast bor de bara något dygn 
på något jourboende, berättar 
Hanna Lagerlöf, flyktingsam-
ordnare på kommunen.

Om barnet får uppehålls-

tillstånd i Sverige fortsätter 
barnet att bo i kommun. Det 
är då socialtjänstens ansvar att 
se till att de får en tillförordnad 
vårdnadshavare.

En tillförordnad vårdnads-
havare hjälper barnet i kon-
takter med myndigheter, vård, 
skola och hjälper till med den 
långsiktiga planeringen för 
barnets framtid. 

– Det är också ett långsiktigt 
uppdrag där man följer den 
här personen. Man hjälper till 

med integration och hjälper 
barnet att utvecklas och att 
fatta bra beslut kring skolan 
och andra saker. Det blir ett 
samarbete mellan kommu-
nen, boendet och vårdnads-
havaren, berättar Hanna La-
gerlöf.

Som tillförordnad vård-
nadshavare har man inte för-
sörjningsansvaret för barnet 
och barnet har ingen arvsrätt 
efter vårdnadshavaren. När 
barnet fyller 18 år avslutas 

uppdraget automatiskt.
Det kommer att utgå en er-

sättning för insatsen men det 
är ett frivilligt uppdrag.

– Det är framförallt viktigt 
att det är en privatperson som 
vill göra en insats helt enkelt. 
Det kan vara ett roligt och 
spännande uppdrag att få följa 
en person under flera år.

Kommunen eftersöker nu 
alltså frivilliga för uppdraget. 
För att bli tillförordnad vård-
nadshavare krävs att man av 

socialtjänsten uppfattas som 
en lämplig person som har ett 
engagemang för ungdomen 
och att man inte finns med i 
belastningsregistret. 

– Vi tittar också på krono-
fogdens register, polisregist-
ret och socialregistret. Man 
ska ha ett gott omdöme, man 
ska vara intresserad att göra 
en insats och man ska vara en 
god förebild, avslutar Hanna 
Lagerlöf.

                               EWA LINNROS

Kommunen söker tillförordnade vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn

Från 1 februari i år är det Taxi 
kurir som har färdtjänstavtal i 
kommunen. Däremot har Ekerö 
taxi fortfarande avtal med färd-
tjänsten för rullstolstaxi.  Bilden 
är från 2010 då taxichaufför Alf 
Martins demonstrerar Ekerö taxis 
då nya rullstolsbil. I rullstolen Lars 
Ljungblom från Ekerö taxi.  
                                      Foto: Ewa Linnros

ALLT UNDER SAMMA TAK
www.malarofastighets.se



Vi bygger framtidens Ekerö

Breddning av Ekerövägen

Upprustning av skolor Ny sporthall

Badhus

Tack vare en försäljning av Ekerö bostäder kan vi göra 
detta utan nya lån och utan 
skattehöjningar samtidigt som 
vi får ytterligare 20 miljoner 
kronor per år att använda till 
förskola, skola och  
äldreomsorg.
 

Rösta den 25 mars!

Kontakta gärna oss gruppledare inom Alliansen för mer information eller frågor om folkomröstningen! 
Peter Carpelan (M), peter.carpelan@moderat.se, Jan-Eric Billter (FP), jan-eric.billter@ekero.se
Sivert Åkerljung (KD), sivert.akerljung@kristdemokraterna.se, Solveig Brunstedt (C), solveigbrunstedt@spray.se



Pilen visar på förskolans placering i det detaljplanerade området 
”Jungfrusunds sjöstad”.  Förskolan ligger intill Bryggavägen som bland 
annat trafikeras av bilar till och från färjeläget. I en insändare till tid-
ningen påtalas att placeringen innebär att barnen kommer att utsättas 
för alltför stora mängder avgaser. Enligt stadsarkitektkontoret förelig-
ger inga sådana risker. 

  Illustration: Åkerblads arkitektkontor
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JUNGFRUSUND | I en 
insändare i förra numret 
av Mälaröarnas nyheter 
kritiseras placeringen av 
en förskola i den plane-
rade Jungfrusunds sjö-
stad. Representanter för 
Miljöpartiet på Ekerö skriver 
under rubriken ”Nonchalans 
mot barnen” att placeringen 
gör att barnen kommer att 
utsättas för allt för stora 
mängder avgaser och buller.

”Jungfrusunds sjöstad” kall-
las det område kring Jung-
frusunds färjeläge där man 
planerar för bostäder och 
verksamheter. En av de verk-
samheter som är inplanerade 
är en förskola i området, pla-
cerad intill Bryggavägen som 
leder ned till färjeläget.

Ulla Melin (MP) barn- och 
utbildningsnämnden, Ulrika 
Sandin (MP) barn- och ut-
bildningsnämnden, Gunilla 
Tovatt (MP) miljönämnden 
och Per Becker (MP) miljö-
nämnden, skrev i en insän-
dare i förra numret av Mä-
laröarnas nyheter att denna 
placering innebär risker för 
barnen. Bland annat menar de 
att barnen kommer att utsät-

tas för både avgasmoln och 
starkt motorbuller, detta med 
hänvisning till köerna till fär-
jan. I dagsläget börjar dessa 
köer redan vid infarten till 
Gällstaö, enligt insändarskri-
benterna.

”Bilarna går på tomgång 
och spyr ut avgaser i rus-
ningstrafik. Barnen som är 
närmast marken tvingas in-
andas avgaserna både när de 
kommer till förskolan och när 
de ska hem. Att öppna fönst-
ren och släppa in frisk luft 
kommer att bli omöjligt.”

Den planerade förskolan är 
placerad tio meter från Bryg-
gavägen. När det gäller plan-
arbete finns det olika regler 
att följa, beroende på vad det 
är för typ av bebyggelse som 
det handlar om. För området 
Jungfrusunds sjöstad gäller 
de striktaste reglerna, de för 
bostadsbebyggelse. 

– Verksamheterna i områ-
det som planeras, såsom kon-
tor och förskola, omfattas av 
andra riktlinjer än de för bo-
städer. I just detta fall rörande 
förskolan, är det inte avstån-
det till vägen som anses vara 
det viktigaste, förklarar Alex-

ander Fagerlund, planarkitekt 
på stadsarkitektkontoret.

Detta utifrån att avståndet 
är av betydelse om vägen är en 
primär eller sekundär trans-
portled för farligt gods. Bryg-
gavägen är dock varken eller, 
vilket innebär att avståndet 
inte är det viktigaste. Det som 
är centralt i detta fall är vilka 
buller- och luftpartikelsni-
våer som är aktuella. 

– Riktlinjerna för luftkva-
litet överskrids inte på någon 
plats i kommunen, däremot 
finns självklart högre värden 
på vissa platser än andra. För 
förskolan bedöms inte att det 
föreligger risk för att rikt-
värdena för luftkvalitet ska 
överskridas. Gällande buller 
är det riktvärden för under-
visningslokaler man främst 
tittar på, vilka bedöms kla-
ras för förskolan i det detalj-
planerade området, berättar 
Alexander Fagerlund.

Han berättar också att för-
skolans uteplats ligger på 
baksidan av skolan och ligger 
i och med det inte direkt mot 
vägen. 

– Det är en uteplats som är 
skyddad mot biltrafik, främst 

ljudmässigt. Förskolans gård 
ligger också i direkt anslut-
ning till en ekkulle. Det är 
ett attraktivt område för en 
förskola att ha i sin absoluta 
närhet, fortsätter Alexander 
Fagerlund. 

Detaljplanen har varit ute på 
samråd under hösten.

– Länsstyrelsen har haft 
synpunkter på strandskyddet 
och vi har för avsikt att till-
mötesgå detta och kommer 
därför att behöva revidera 
förslaget något. Det handlar 
dock inte om jättestora för-
ändringar, säger Alexander 
Fagerlund.

När det gäller synpunkter 
på detaljplanen har det varit 
förhållandevis få sådana från 
privatpersoner. De som in-
kommit med åsikter är främst 
föreningar med intresse för 
naturen och instanser som 
Trafikverket, länsstyrelsen 
och Lantmäteriet vars uppgift 
är att komma med kommen-
tarer på planarbeten. 

Nästa skede i planproces-
sen är utställning. När denna 
blir av är ännu inte klart.
     
                              EWA LINNROS

Riktlinjerna för luftkvalitet         
överskrids inte vid förskola

Söndag 25 mars är det folkomröstning i Ekerö kommun!
Vem får rösta? 

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Rösträtt i kommunal folkomröstning 

Du har rösträtt i kommunal folkomröstning om du:
är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen.
är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller i Island 
eller Norge och är folkbokförd i kommunen.  
är medborgare i något annat land än de som räknats upp 
ovan och har varit folkbokförd i Sverige och kommunen tre 
år i följd före valdagen.

Förtidsröstning 

Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-handling. 
Det går att förtidsrösta i nedanstående röstningslokaler från 
och med måndag 12 mars till och med lördag 24 mars.

Mobil valbuss
Karusellplan/Drottningholm  Mån-fred - kl.07.00-10.00
Skå/utanför ICA   Tis,ons - kl.16.00-19.00
Träkvistavallen   Må,tor,fre - kl.16.00-19.00
Skå/utanför ICA   Lör -  kl.10.00-15.00
Träkvistavallen   Sön -  kl.10.00-15.00
 
Kommunhuset 
Tappströmsvägen 2   Må-tor - kl.16.00-20.00
     -”-     Lör -  kl.10.00-15.00

 

Barnens eget bibliotek i Stenhamra
Herman Palms plan 3  Må -   kl 14.00-19.00
    Tis -   kl 10.00-14.00 
    ons -   kl.10.00-14.00
    Tor -   kl 14.00-20.30
    Fre -   kl.10.00.14.00
    Sön 18/3 -  kl 12.00-16.00 
 
 
Dubblettröstkort 

Om du inte fått något röstkort eller förlorat röstkortet kan 
kommunen utfärda dubblettröstkort måndag-fredag kl 09.00-
16.00. Ring kommunens växel tel. 08-560 391 00. 
 

Ytterligare frågor 

Har du frågor om valet kan du måndag-fredag kl 09.00-16.00 
kontakta valnämndens kansli: Åsa Lindgren eller Ann-Cathrine 

www.ekero.se 
 
 
Med vänlig hälsning 

Valnämnden Ekerö kommun



  

Alla ekeröbor är välkomna
till öppet möte tisdagen den
7 mars 19.00 i Mälarökyrkan.
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STAVSUND | Fortum har 
sålt mark som en gång 
skänktes för att anlägga 
eldistribution på Ekerö. 
Fortum har dessutom valt 
att placera en transforma-
torstation på intilliggande 
mark som inte tillhör bola-
get.

Adam Reuterskiöld har un-
der de senaste åren fört en 
diskussion först med Ekerö 
energi och senare med nya 
ägaren Fortum. Han anser att 
företaget handlat oetiskt då 
man sålt mark som man fått 
av hans förfäder för att just 
kunna anlägga en transfor-
matorstation på och istället 
valt att placera ut en ny sta-
tion på hans nuvarande mark. 

I början på förra seklet gick 
lokala intressenter samman 
för att skapa elnät för distri-
bution på landet. I vanliga fall 
anlades transformatorstatio-
ner på andra ägares mark med 
hjälp av så kallad ledningsrätt 
(ledningsrätt innebär en rätt 
att använda någon annans 
mark för ledningsändamål), 
men på Mälaröarna skänktes 
även mark i uttalat syfte att 

skapa förutsättningar för el. 
På Stavsund skänkte Adam 
Reuterskiölds förfäder mark 
till Vattenfall med det ut-
tryckliga syftet att den skulle 
användas för en transforma-
torstation, vilket också står i 
gåvohandlingarna. 

– Stavsund har varit i släk-
tens ägo sedan 1865. Gården 
har under den tiden utveck-
lats mycket. En av de större 
utvecklingarna var att införa 
eldistribution, ett projekt som 
stöddes av mina förfäder och 
för vilket det avsattes både ka-
pital för att bilda en elförening 
och mark för att bygga trans-
formatorer, berättar Adam 
Reuterskiöld som idag äger 
Stavsund.

Ekerö elförening blev så små-
ningom Ekerö energi som 
sedermera gick upp i Fortum. 
För några år sedan förvärvade 
Ekerö energi även det lokala 
stamnätet av Vattenfall och 
tog då över ägandet av den 
mark som Adam Reuter-
skiölds förfäder skänkt.

– Nu har elnätet förändrats 
och den transformatorstation 
som en gång byggdes på Stav-

sund moderniserades. Man 
byggde då en ny transforma-
tor ett par meter utanför tom-
ten med hjälp av ledningsrätt 
på min mark, berättar Adam 
Reuterskiöld.

Transformatorn på Fortums 
egen mark, det vill säga gåvo-
marken, lades ned och revs. 
Därefter sålde man den mar-
ken och man ansökte även om 
bygglov för en villa där.

– De ägde tomten och vad 
jag förstår fanns det rent juri-
diskt inget hinder för dem att 
sälja tomten, även om det fö-
reskrivs i gåvohandlingen att 
marken var avsedd för anlägg-
ning av eldistribution. Gåvan 
var gjord till Vattenfall, sedan 
gjordes en intern förändring 
av vem som ägde vad i led-
ningssystemet. Fortum köpte 
då en del av ledningsnätet av 
Vattenfall. På det sättet förföll 
gåvobrevet, säger Adam Reu-
terskiöld.

Håkan Grefberg som är 
enhetsdirektör för Fortum 
distribution skrev i ett brev 
till Adam Reuterskiöld 2008: 
”När det gäller sakförhållan-
det så köpte Ekerö energi fast-

igheten Stafsund 3:2 av den 
tidigare ägaren Vattenfall för 
1 450 000 kr den 1 november 
1997. Eftersom Ekerö energi 
inte längre har behov av fastig-
heten har bolaget för avsikt att 
sälja den. Enligt den informa-
tion jag har fått, har du blivit 
erbjuden att köpa fastigheten 
men avböjt. Angående den 
mark där Ekerö energis trans-
formatorstation är placerad så 
har intrångsersättning erlagts 
enligt avtal. Ekerö energi har 
således erlagt ersättning för 
marken i båda fallen.”

– Det är helt felaktigt att 
Ekerö energi skulle ha er-
bjudit mig att köpa tillbaka 
den skänkta marken. Första 
gången jag fick reda på denna 
process var genom informa-
tionen från Ekerö kommuns 
stadsarkitektkontor gällande 
en förhandsinformation om 
ett bygglov, berättar Adam 
Reuterskiöld som framförallt 
tycker att man handlat oetiskt 
i frågan.

Han begär inte att de ska ge 
tillbaka tomten. Det han dä-
remot tycker borde vara rim-
ligt är att de skulle byta mark 

så att deras egen transforma-
torstation står på mark som 
de äger.

– Nu står den på min mark 
och det kunde jag inte säga 
nej till eftersom de har led-
ningsrätt, säger Adam Reu-
terskiöld.

Han har fått en ersättning på 
cirka 1000 kronor för upp-
låtandet av mark till den nya 
transformatorn.

– Ersättningen står inte i en 
rimlig proportion till mark-
nadsvärdet. De säljer tom-
ten bredvid för närmare 900 
000 kronor. Företag har inte 
bara en skyldighet att tjäna så 
mycket pengar som möjligt. 
De har också ett samhällsan-
svar i vissa hänseenden att 
agera på ett bra sätt. Jag vet 
att man har flera tomter som 
man säljer på samma sätt och 
tycker att det finns omstän-
digheter som gör att man kan 
ifrågasätta det riktiga i att sälja 
dessa tomter, säger Adam 
Reuterskiöld.

– Förr var transformatsta-
tionerna stora och behövde 
mycket mark, idag är de små. 
Därför fanns det ingen an-

ledning att behålla ett sådant 
stort utrymme. Dessutom ska 
vi inte vara markägare och vi 
vet inte riktigt var vi behöver 
ha anläggningarna om 40 år, 
säger Olle Hansson på For-
tum distribution.

Byggnadsnämnden beslu-
tade 2003, om ett negativt 
förhandsbesked för uppfö-
rande av ett enbostadshus på 
platsen. Motivet för beskedet 
var bland annat att området 
saknar bostadsbebyggelse, 
tomten är liten och att av-
sikten med den ursprungliga 
fastighetsbildningen var för 
uppförandet av en transfor-
matorstation. 

Sedan har ärendet över-
klagats och behandlats några 
vändor till.

– 13 januari i år har rit-
ningar på ett hus på fastig-
heten inkommit, det verkar 
dock saknas en underteck-
nad bygglovsansökan. Något 
bygglov är alltså inte beviljat 
ännu, berättar Johan Hag-
land, miljö- och stadbygg-
nadschef.

                            
                             EWA LINNROS

Fortum säljer skänkt mark
Transformatorstation placerad på privat mark 

Träkvista Bilservice AB 08-560 305 63

Träkvista Bilservice
söker

BILMEKANIKER/
SERVICETEKNIKER

Maila CV omgående till 
roger@trakvistabilservice.se

eller ring.

   

25 % rabatt
Fram till 31 mars har vi 25 % rabatt på 
lilla och stora startpaketet. Båda inne-
håller lärarledd teorikurs, böcker och 
distansteori samt 5 respektive 10 kör-
lektioner om 80 minuter. Lilla startpa-
ketet 4600:- (ord.pris 6150:-, du sparar 
1550:-). Stora startpaketet 7950:- (ord.
pris 10600:-, du sparar 2650:-).

NYHET! 
Helglektioner
För dig som arbetar/går i skolan dag- 
tid kan kan vi nu erbjuda körlektioner 
på helgerna. Vardagar hålls körlektio-
ner mellan klockan 08.00-18.40.

Mopedkurs
10 + 11 mars

På årets första mopedkurs erbjuder 
vi utbildning för både klass I och 
klass II. Begränsat antal platser, först 
till kvarn! 

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 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Datorn 
krånglar?

Ny 
skrivare?

Datorhjälp
hemma

Tillbehör 
till datorn?



Söndagen den 4 mars 
kl 11.00-15.00

erbjudande!

PASSA PÅ ATT 
TA DEL AV VÅRT

öppet hus
FÖR DIG OCH DINA VÄNNER!

VI HAR

C
M

S 
Sw

ed
en

worldwide

Varmt välkommen!

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

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

Passa på att ta del av vårt unika erbjudande! 

Tecknar du medlemskap under dagen så bjuder vi dig dessutom på en snygg träningsväska!



Karlsbodavägen 19A, Bromma. Tel: 08-445 14 10. 

Betala gärna på 24 månader utan ränta. 

Endast uppläggning 495 kr och avisering 

30 kr/månad tillkommer.

F373 Kaminerna har nyskapande 
former och detaljer i spännande 
material. Stora sidofönster ger en fi n 
vy över lågorna. Ord. pris 20.900:- 
Pris Nu 18.400:- 834:-/mån.

F377 är inklädd med elegant och värme-
lagrande täljsten. Den här modellen har 
en sockel i gjutjärn med en dörr som 
kan tas bort. Ord. pris 27.500:- 
Pris Nu 25.000:- 1.138:-/mån.

Se alla våra kampanjer på 
www.bastuspecialisten.se

KÖP DESIGN 
& VINN DESIGN! 
Jötul har vunnit många designut-
märkelser under åren. Just nu har du 
som Jötulkund chans att vinna design-
klassikern Ägget (värde 53.000 kr). 
Erbjudandet gäller perioden 26 januari–15 mars.
    Välkommen till vår butik och bekanta dig 
med Jötul- och Scansortimentet. Tag med en
husritning för komplett erbjudande med 
skorsten och ev. montage.

Scanspis 64:4 är konstruerad så att 
den ger extra god konvektion och har som 
standard möjlighet att koppla tilluft utifrån 
till förbränningen. Ord. pris 23.900:- 
Pris Nu 21.400:- 982:-/mån.
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EKERÖ | Efter tre års 
idogt arbete för att få till 
stånd en båtkollektivtra-
fiklinje mellan Ekerö och 
Stockholm city får nu 
Ekeröbaserade företaget 
Vattenbussen statligt 
stöd för att utveckla sin 
idé tillsammans med sam-
arbetspartners. Redan i 
slutet av mars ska den 
första fasen av projektet 
vara klar för att de sedan 
få chansen att gå vidare 
med nästa.

– Det här är ett jättestort 
erkännande för mig och 
det jag jobbat för under 
lång tid, säger Susanna Hall 
Kihl, grundare av Vatten-
bussen. 

Tillsammans med Stock-
holm stad, SL och Lighthou-
se (kompetenscentrum för 
marin forskning, utbildning 
och innovation) har hon fått 
stöd från Vinnova (statligt 
verk som lyder under Nä-
ringsdepartementet) för att 
genomföra den första fasen 
i projektet ”Hållbar kollek-
tivtrafik på urbana vattenvä-
gar”.

– I den här fasen handlar 

det om idéutveckling och att 
bygga konstellationer med 
samarbetspartners, förklarar 
Susanna Hall Kihl.

Enligt Vinnova ska den första 
fasen vara genomförd i slu-
tet av mars, för att projekt-
gruppen sedan ska kunna 
söka fortsatt stöd för nästa 
fas som beräknas starta efter 
sommaren. I den tredje och 
slutgiltiga fasen är tanken att 
det projekt som man forskat 
kring ska genomföras i verk-
ligheten.

Vad innebär det här pro-
jektet för Mälaröarnas 
del?
– Jag tycker att det finns 
starka objektiva skäl för 
att just Ekerö är en lämp-
lig kommun att utvärderar 
när det gäller möjligheten 
att ansluta en vattenlinje  
och det tycker även de an-
dra i projektet. Framförallt 
för att det är en ö och att 
det därför är väldigt lätt att 
mäta minskningen i övrig 
trafik eftersom det bara 
finns en väg därifrån.

Sanna Hall Kihl pratar 
mycket om hur viktigt det 

är med långsiktighet och 
hållbarhet när man planerar 
för kollektivtrafik på vatten. 
Dels när det gäller miljö-
naspekterna, dels i genom-
förandet.

– Det är viktigt att inte ha 

för låga ambitioner utan att 
man går grundligt tillväga 
för att det här ska vara ett 
attraktivt alternativ till bilen 
eller annan kollektivtrafik. 
Då gäller det bland annat att 
man har tillräcklig turtäthet, 

fungerande anslutningstra-
fik och kort restid.

När det gäller SL:s utred-
ning om framtidens vatten-
burna kollektivtrafik som 
Mälaröarnas nyheter skrev 
om i förra numret och där 

Ekerölinjen inte var en av 
dem som förordades, är Su-
sanna Hall Kihl kritisk.

– Jag har en hel del syn-
punkter på uppdragets ut-
formning. De utgick ifrån 
vilka linjer som vi kunde 
komma igång med redan 
nästa år och därför fick utgå 
ifrån den befintliga flottan 
med båtar som finns tillgäng-
liga, vilken har en snittålder 
på fyrtiofem år.

Förutom att de omoderna 
fartygen påverkar hur att-
raktiv en båtpendellinje 
skulle vara, menar hon 
också att utredarna inte har 
använt de parametrar som 
skulle öka resandeantalet, 
såsom högre hastigheter 
och färre stopp.

LO BÄCKLINDER

KOMMUNEN | Ännu en 
gång är Ekerö kommun en 
av dem som har bättrat sig 
mest när det kommer till 
företagsklimat. Det visar 
Svenskt näringslivs senaste 
enkätundersökning. 
Företagarbarometern fort-
sätter också peka uppåt.

Efter att Ekerö kommun 
hamnade i absoluta botten-
skiktet i Svenskt näringslivs 
företagsranking 2009 har 
omdömena från Mälaröföre-
tagen blivit bättre och bättre 
för varje år. I 2011 års svar 
pekar kurvorna ytterligare 
uppåt och även om inte själva 
rankingen är slutförd ännu, 
kan man konstatera att Ekerö 
är en av de kommuner som 
har förbättrat sig mest.

– Det förbättrade företags-
klimatet är resultatet av ett 
målmedvetet arbete. Det är 
viktigt att inte glömma bort 
politikerna som har satsat 
hårt på att stötta företagarna, 

bland annat genom att prio-
ritera min tjänst. Jag rådgör, 
stöttar och rycker ut i alla 
möjliga sammanhang, be-
rättar Stefan Pellén, närings-
livschef som tillsammans 
med näringslivskoordinator 
Merete Palmberg är inblan-
dad i en stor del av kontak-
terna mellan kommunen och 
företagarna.

Han tror att satsningen på 
frukostmöten och närings-
livsråd också har en stor be-
tydelse för den positiva in-
ställningen till kommunen, 
liksom de två senaste årens 
välbesökta näringslivsda-
gar.

– Jag tror att det faktum att 
företagarna får en chans att 
träffas ofta och ha en nära di-
alog med varandra och kom-
munen är positivt för klima-
tet, fortsätter Stefan Pellén.

Även Svenskt näringsliv 
tror att framgångskonceptet 
ligger i den tätare kontakten.

– Ekerö kommun har arbetat 
mycket intensivt och mål-
medvetet i samarbete med 
företagen för att förbättra 
företagsklimatet. Företa-
gen uppskattar den närmare 
dialogen och den förbättrade 
informationen genom fler 
kontaktytor. Det har gett re-
sultat och det ska bli verkligt 
intressant att se vilken utdel-
ning det ger i rankingen, sä-
ger Stefan Holm, regionchef 
på Svenskt näringsliv i en 
kommentar.

Den 23 april presenterar 
Svenskt näringsliv den ran-
king som de genomför uti-
från undersökningens enkät-
svar.

Frågan är nu om det går att 
behålla den positiva trenden 
även framöver och hur kom-
munen ska fortsätta få kur-
van att peka uppåt.

– Vi arbetar hårt för att 
utveckla oss på många om-
råden. Bland annat jobbar vi 

nu med att få till en sprid-
ning av snabbare och säkrare 
internetuppkoppling med 
fiberteknik istället för ADSL. 
Vi har redan genomfört det i 
ett antal områden och fler är 
på gång, säger Stefan Pellén.

Att Ekerö är en populär kom-
mun för företagare visar sig 
också i Nyföretagarcentrums 
senaste företagarbarome-
ter som presenterades den 
13 februari. Där hade Ekerö 
kommun klättrat ett steg 
sedan förra mätningen. När 
det gäller 2011 års siffror lig-
ger kommunen på plats sju 
jämfört med 2010  års åtton-

deplacering.  255 nya företag 
har startats under året vilket 
innebär 9,9 företag per 1 000 
invånare. 

– Det är ett bra friskhets-
tecken och visar att kommu-
nen blommar. Extra roligt 
är att många kvinnor startar 
eget, kommentarer Stefan 
Pellén.

Av de nystartade företagen 
är 170 stycken aktiebolag, en 
uppgång med drygt 40 pro-
cent mot 2010 då motsva-
rande siffra var 121.

I topp ligger Stockholms 
kommun med 16,3 nya före-
tag per 1 000 invånare och i 
botten Oxelösund där siffran 
är 1,9.

På det hela taget växer fö-
retagandet snabbast i stor-
städerna och turismkommu-
nerna.  

– Det är framför allt Stock-
holm som är dragloket. Där 
startades var femte av landets 
alla nya företag under 2011. 

Turismkommunerna står 
endast för 2,9 procent av lan-
dets nya företag men är den 
kommungrupp som växer 
snabbast utanför storstä-
derna, säger Mats Evergren, 
marknadschef på Nyföreta-
garcentrum Sverige.

LO BÄCKLINDER

Vattenbussen får statligt stöd

”Det är viktigt 
att inte ha för 
låga ambitioner 
utan gå grundligt 
tillväga”

Kommunen fortsätter att klättra i företagsranking

Näringslivschef Stefan Pellén har 
arbetat hårt för att öka dialogen 
mellan kommunen och företagar-
na.             Foto: Lo Bäcklinder

Susanna Hall Kihl på Vattenbussen ser Ekerö som en lämplig kommun att ansluta vattenburen kollektivtrafik 
till. Idag står dock den gamla bryggan i Ekerö centrum tom. Den var tidigare angöringsplats för den pendelbåt 
som gick in till Stockholm city.                                      Foto: Lo Bäcklinder

”Det förbättrade 
företagsklimatet 
är resultatet av 
ett målmedvetet 
arbete”
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NYHET! SOFFA

7.450:−

3-sits soffa Impuls komfort Basic i tyg Sony turquise, B 218 cm 
7.450:-. Nackkudde 990:-. Finns även i komfort Lux med avtagbar/
kemtvättbar klädsel och plymåer med dun/fjäderblandning 9.990:-.

Rammadrass Mirus fast eller medium, 90x200 cm. 
Pris exkl. ben 2.995:-. 
Bäddmadrass Melius 90x200 cm på köpet! (1.495:-).

3-sits soffa svängd Watford Delux i tyg Troy beige, plymåer med dun/fjäderblandning, B 250 cm. Specialerbjudande 8.990:− (9.990:-). Nackkudde 590:−. 
Soffbord Elise i vitlack med skiva i lackerad massiv alm, 150x90 cm 4.990:−. Pall Spiro i zinkfärgad metall 590:−. Bordlampa Pier 1.490:-. 
Pläd Fresno 249:−. Kuddar fr. 299:−.

ERBJUDANDE

8.990:−
(9.990:-)

SOFFA WATFORD

SÄNGRAM

3.990:−
(4.990:−)

Sängram Grace i vitlack, bäddmått 180x200 cm, 
3.990:− (4.990:-).

SOFFA

8.995:−

Kombinationssoffa Chicago med divan och schäslong och ryggkuddar 
i tyg Cannes black , B 330 cm 8.995:-. 

Hylla Star, fi nns i ett antal färger, 
5 hyllplan, H 200 cm 490:- (790:-).

ERBJUDANDE

490:−/st
(790:−/st)

HYLLA

FOTPALL
 PÅ KÖPET!

VID KÖP AV 
VALFRI TIMEOUT-

FÅTÖLJ

Fåtölj Timeout i fårskinn grafi t och underrede/

snurrfot i ek 18.400:-. Pris i tyg fr. 12.490:-. 

Fotpall på köpet! (4.990:-). 

Gäller ej Timeout i läder Rio med metallben.

www.mio.se

VÅRNYHETER PÅ MIO!
Våra butiker är fyllda med över 150 vårnyheter. Välkommen till 

närmaste Mio-butik och hämta din vårkatalog redan idag.

MELIUS 
BÄDDMADRASS 

PÅ KÖPET!
VID KÖP AV VALFRI 

BEDTIME MADRASS
(EJ BONUS)

NYA 
KATALOGEN 

ÄR HÄR!



Drottningholms slottsteater är 
världens äldsta, i ursprungligt 
skick, bevarade teater. Det är 
just det ursprungliga som är det 
unika. År 2004 startade ett om-
fattande konserveringsarbete av 
teatern. Detta arbete närmar sig 
nu sitt slutskede.

När man stiger in i Drottningholms 
slottsteater slås man av en alldeles 
speciell känsla. Det är som att tiden 
här har stått stilla.

– Det har varit vårt mål att arbe-
tet vi utfört inte ska synas, berät-
tar konservator Ewa Björdell från 
Stockholms målerikonservering 
AB. Hon är ansvarig för det praktis-
ka konserveringsarbetet på Drott-
ningholms slottsteater och har varit 
med från starten 2004. Ewa Björ-
dell började sin utbildning till kon-
servator 1989 i Italien och fortsatte 
sedan i Sverige. Hennes eget första 
möte med slottsteatern var 1989 då 
hon såg en föreställning här.

– Vilken dröm att få jobba här, 
tänkte jag. Och så blev det, det här är 
mitt drömprojekt.

Det som gör Drottningholmstea-
tern så unik är att det mesta är ori-
ginal. Det finns andra 1700-talstea-
trar men där har man renoverat och 
varit mer hårdhänt. Det man ser här 
är från 1700-talet, ett åldrat sådant 
men ursprungligt.

Helt orörd är dock inte teatern, det 
har gjorts vissa punktinsatser och då 
främst 1922. Mellan 1998 och 2000 
restaurerades också den så kallade 
Dejeunersalongen. 

– Men officiellt ska ingenting ha 
skett i salongen även om vi har sett 
när vi arbetat, att man gjort en del 
åtgärder. Men allt är ändå gjort med 
respekt, fortsätter Ewa Björdell.

När konserveringsarbetet skulle 
börja, gick man försiktigt tillväga. 
Arbetet startade med det så kallade 
Desprezrummet i den offentliga de-
len av teatern. Detta fick bli ett ”för-
söksrum”.

– Normalt när man arbetar med 
konservering av byggnadsminnen 
ska det finnas ett åtgärdsprogram 
där allt är bestämt vad som ska gö-
ras och vilka material som ska an-
vändas. I det här fallet ansågs det att 
det var så pass svårt att säga vad som 
skulle göras och på vilken nivå ar-
betet skulle läggas på, berättar Ewa 
Björdell.

Riksantikvarieämbetet, som be-
stämmer och ger tillstånd för åt-
gärder, godkände istället att en 
referensgrupp med olika yrkeskate-
gorier och funktioner inom teatern 
sattes samman vilka gemensamt 
skulle fatta beslut om vilka åtgärder 
som skulle utföras successivt. I den-
na gruppen ingick även Stockholms 
målerikonservering AB.

– Vi hade många möten. Sedan 
gjordes olika delar av rummet steg-
vis för att vi skulle kunna bestämma 
vad som skulle göras. Utifrån det 
utarbetades ett arbetssätt som har 
varit med genom hela arbetet, fort-
sätter Ewa Björdell.

Hon poängterar att teatern inte 
har restaurerats eller renoverats. 
Det enda som restaurerats är konso-
lerna under balkongerna i salongen. 
Dessa var så pass trasiga. Här har 
man försökt att återskapa dem som 
de har sett ut ursprungligen. Men i 
övrigt handlar arbetet på teatern om 
konservering. 

Vad är då skillnaden? En restaure-
ring innebär att man försöker återgå 
till originalet med det som finns 
kvar genom retuschering och upp-
lagning. Vid en renovering däre-
mot, efterliknar man hur det kan ha 
sett ut från början genom att åter-
skapa helt och hållet och måla nytt. 

– Att konservera är att bevara det 
som det ser ut vid tillfället när man 
arbetar. Det handlar om att bromsa i 
det ögonblicket. Vi har visat samma 
respekt för saker som har tillkom-
mit på 1920-talet som för det från 
1700-talet, förklarar Ewa Björdell. 

Just nu är de fem konservatorer 
samt en praktikant från konserva-
torsprogrammet som arbetar med 
området bakom scenen. När de ar-
betade i salongen var de upp till tio 
personer.

– Salongen var det som tog längst 
tid. Vi har tittat över varenda kva-
dratcentimeter och dammat och 
gjort viss punktrengöring. Det mest 
tidskrävande har varit att fästa lös 
färg och lös puts. Det finns en hel 
del orginalritningar och skisser be-
varade. Till stor hjälp för konser-
vatorerna är olika dokumentation 
där de bland annat kan få fram vilka 
material de har köpt in när teatern 
uppfördes. 

Man har också funnit en annan 
typ av ”dokumentation” på teatern.

– Det finns mycket klotter och 

inskriptioner. Det är namn, ut-
räkningar med mera från 17- och 
1800-talet, berättar Ewa Björdell.

Alla rummen omkring scenen 
som är offentliga och själva scensa-
longen är färdigkonserverade. Ar-
betet med de skadade konsolerna 

håller på att avslutas och man arbe-
tar nu med etapp nio och tio som 
omfattar ytorna bakom scenen. 

– Det kan bli någon mer etapp 
men sedan är det i princip färdigt. 
Jag tror att det kan bli klart fram mot 
slutet av 2012. Då ska det inte vara så 

att man kommer in och upplever att 
”oj vad mycket som har hänt här”. 
Känslan ska vara densamma som 
den var innan. Den känslan är redan 
fantastisk som den är.

                          EWA  LINNROS

Teatern får ett ansiktslyft
18  reportaget | 

Carmen Romero, målerikonservator från Spanien, går varsamt fram med en liten pensel över vapnet som pryder en av 
Drottningholmsteaterns balkonger.                                                                                                                 Foto: Ewa Linnros

  FAKTA DROTTNINGHOLMSTEATERN

>> Drottningholms slottsteater uppfördes 1766 för drottning Lovisa Ulrika. Scenen har ett genialt ma-
skineri, helt i trä, som än idag drivs för hand. Det finns ett trettiotal scenbilder bevarade – en kulissvärld 
anpassad till 1700-talets repertoar.

>> Teaterns första glansperiod inleddes 1777 av Gustaf III. Med hjälp av skådespelare som Monvel, 
kompositörer som Naumann och Kraus, balettmästaren Gallodier och arkitekten Desprez skapade han 
en svensk teater- och operakonst på Drottningholm. Efter Gustaf III:s död 1792 föll teaterbyggnaden i 
glömska.

>> 1921 återupptäckte litteraturhistorikern Agne Beijer den unika teatern, orörd sedan 1700-talets slut. 
Efter byte av rep i maskineriet, installation av elektriskt ljus och varsam rengöring öppnades teatern 
igen. Under 1920- och 30-talen gavs divertissement och changements à vue (= scenbyten inför öppen 
ridå), för att visa upp den återigen glansfulla teatern.

>> I modern tid bjuder den årliga operafestivalen sommartid på nya produktioner av 1600- och 
1700-talsopera och lockar publik från hela världen. Sedan 1979 spelar teaterns orkester på autentiska 
instrument. 
                           Källa: Drottningholms teatermuséum

Slipa dina golv själv, hyr 
utrustningen av oss! Det 
är lättare än du tror att 
få fräscha golv. Vi har 
allt du behöver, oavsett 
om du väljer lack, olja 
eller hårdvaxolja. Du får 
råd och tips av kunnig 
personal.

HYR GOLVSLIP!

Ekerö: Mörbyvägen 2
Solna: Ingentingsgatan 2

08-560 247 80   www.mgrental.se

Öppet: Mån-Fre 06.30-16.00

Vi söker 

BUTIKSPERSONAL 
med branscherfarenhet

Heltidstjänst

Ring Lennart 08-560 313 40

EKERÖ FÄRGLAGER

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 

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 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Köpa dator 
med

 installation?

Bärbar eller 
stationär 

dator?



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

Planerar du uterum?
Då är du varmt välkommen  
till vår SANTEX-kväll där du får  
bygglovsinformation på plats.
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Detta är ett UNIKT tillfälle att träffa stadsarkitektkontorets 
representanter som bistår med allmän info om bygglov mm.  
Expert från Santex och våra erfarna säljare är också  
på plats under kvällen. Eftersom vi har ett begränsat  
antal platser så måste du föranmäla dig.

Anmälan till Nicke Fridh:  
nicke@faringsotra.se eller 070-945 07 70.  
Sista anmälningsdag är den 12 mars 2012  kl. 12.00.

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE!
Du måste anmäla dig för att få plats!

B   INFO-KVÄLL

 22/3
    1830–2000

Bygghjälp! 
Om du vill ha hjälp  

med ditt uterum så  

samarbetar vi med  

ett flertal mycket  

erfarna hantverkare.

Exklusivt! Två villor, delbar
tomt, brygga, sjöglimt!

Accepterat pris:
6.995.000 kr
Visas: Ring för info. 
Ekerö 08-560 304 22 

ÄLVNÄS
DOMHERREVÄGEN 12

440 kvm villa i bästa skick!
Brygga o fiskevatten. 

Accepterat pris:
4.695.000 kr Visas:
Vänligen ring för info.
Ekerö 08-560 304 22 

FÄRINGSÖ FÄRENTUNA
FRÄLSEGÅRDSVÄGEN 14

Sjöutsikt, balkong i syd,
lugnt bekymmersfritt!

Accepterat pris:
3.195.000 kr Kvm: 97
Avgift: 5.370 kr Visas:
Vänligen ring för info.
Ekerö 08-560 304 22

SANDUDDEN 4.5:A 55+
MÄLARVYN 1   HISS!

Sekelskiftescharm, 162
kvm, i lantligt läge med stor
tomt om 3.500 kvm. 

Pris: 1.950.000 kr/bud.
Visas: Ring för info.
Ekerö 08-560 304 22 

SÖDRA FÄRINGSÖ
RENOVERINGSCHANS!

Nyprod. villa, tot.156 kvm.
Smakfullt i lugnt läge.
Accepterat pris:
3.150.000 kr Visas:
Vänligen ring för info.
Ekerö 08-560 304 22 

FÄRINGSÖ
KUNGSBERGA
STJÄRTNÄSVÄGEN 6

Expressv
ärderin

g

Expressvärdera
din bostad!!

Är du redo för goda nyheter? Din bostad är fortfarande
värd en förmögenhet! Beställ en expressvärdering på
www.husmanhagberg.se så får du svar inom en arbetsdag. 

Välkommen att bli nöjd du också!

”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    
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EKEBYHOV | Pia Almqvist 
Laurin kommer från Munsö 
men flyttade därifrån 1996. 
Nu kommer hon tillbaka till 
Mälaröarna för att ställa ut 
på Ekebyhovs slott.

Pia Almqvist Laurin hade 
krukmakeri ”Lerduvan” på 
Munsö i nästan 20 år. Hon 
skilde sig och krukmakeriet 
lades ned. Pia Almqvist Lau-
rin fortsatte en tid med kera-
mik men så småningom blev 
det bara måleri.

– Jag jobbade med måleriet 
samtidigt som jag arbetade 
med layuot och som art di-
rector på patent- och regist-
reringsverket i 16 år. Där hade 
jag ansvar för alla trycksaker, 

jag skrev och fotograferade 
och höll i den grafiska pro-
filen, berättar Pia Almqvist 
Laurin.

Hon har alltid tecknat och 
målat. 1964 gick hon två år på 
grundskolan för konstnärlig 
utbildning.

Pia Almqvist Laurin köpte 
först ett litet hus på Österlen 
där hon tillbringade lediga 
stunder. För fem år sedan 
träffade hon en ny man som 
ägnar sig åt silversmide. De 
har tillsammans köpt en li-
ten gård på Österlen som de 
renoverat.

– Nu har vi till och med 
byggt en utställningslokal 
som ska invigas i påsk.

De är pensionärer båda två 

så nu har de tid för konstnär-
skapet.

Pia Almqvist Laurin häm-
tar inspiration ur det öster-
lenska landskapet.

– Jag tycker att det är så fan-
tastiskt när man ser de höga 
himlarna. Varje morgon när 
jag tittar ut är det olika färg-
skiftningar. Husen är också 
speciella här. De ligger som 
vuxna ur marken nästan, så 
där stadigt. Det är olika ut-
tryck i de olika husen. 

Till utställningen blir det 
också en del ”husporträtt”. 
Det blir oljor och eventuellt 
lite krokier. Utställningen 
börjar den 10 mars.

                           EWA LINNROS

Konst är inget konstigt
SUNDBY | Sundbyskolans 
förstaklassare har deltagit i 
ett konstprojekt där syftet 
är att alla ska känna att de 
kan och att det inte finns 
dålig konst.

– Vi börjar med att ta hand 
om alla fördomar vad gäller 
konst och skulpturer så att 
barnen känner sig modiga 
nog att ge sig på det här, be-
rättar arkitekten och konst-
nären Clas Vallin som ligger 
bakom idén till konstprojek-
tet i Sundbyskolan. Han gör 
detta helt ideellt för skolan 
och har även sponsrat med 
inköp av materialet.

Han trädde själv in i konst-
närsvärlden för några år se-
dan och är självlärd. Han 
arbetar mest med skulpturer 
och det är också detta barnen 
ska få göra.

Clas Vallin börjar lektio-
nen med att fråga barnen vad 
konst är.

”Något som tar lång tid”, 
säger ett barn och ett annat 
barn inflikar ”något som man 
gör”.

Nästa fråga till barnen är var-
för någon väljer att bli konst-
när? ”För att det är kul” säger 
en flicka, ”för att tjäna peng-
ar” är ett annat förslag. 

Efter en stunds samtalande 
kring konst är det dags att 
sätta igång.

– Barnen ska få ta fram ett 
ögonblick som de verkligen 
tycker om, ett bra minne. 
Detta ska de skriva ned med 
ett par meningar. Sedan ska 
de göra en skiss. Därefter får 
de leran och då är det fritt 
fram. Det får bli hur abstrakt 
man vill, förklarar Clas Val-
lin.

Snart har alla barnen funnit 
något de tycker om som ex-
empelvis när någon fick en 
hamster, när en annan gjorde 
en lyckad volt eller när en lär-
de sig att cykla.

Barnen skriver sina me-
ningar, skissar och färglägger 
det som de tänker på och där-
efter får de en lerklump.

– Jag ska försöka stärka 
dem. Hur det än ser ut så är 
det okey, säger Clas Vallin 

och frågar sedan barnen vem 
det är som väljer om en idé 
eller en skulptur är bra eller 
dålig.

– En själv, blir svaret.
Kreativiteten växer alltef-

tersom tiden går och de barn 
som till en början närmat sig 
lerklumpen med försiktighet 
är nu i full gång.

Tiden går fort när man har 
roligt brukar man säga och 

det är precis så det verkar vara 
i klassrummet på Sundby-
skolan. När Clas Vallin frågar 
barnen vad som var roligast 
kommer svar som ”att man 
fick använda sin fantasi” och 

”jag älskar allt”. En pojke sä-
ger med eftertryck: ”allting 
förutom att tiden går så fort”.  

Konstprojektet är slut för 
dagen men barnen har mer 
jobb att utföra. När deras 
skulpturer torkat ska de må-
las. Därefter ska barnen pla-
nera för vernissage.

– Då ska de få fixa allt det 
praktiska med musik, till-
tugg, dryck och de ska också 
sätta pris på sina grejer, berät-
tar Clas Vallin.

Just nu är det bara Sundby-
skolans elever som Clas Val-
lin arbetat med. Kommer 
fler skolor i kommunen att få 
möjlighet till en avdramati-
serad och lustfylld skulptur-
dag?

– Jag kan gärna tänka mig 
att göra detta på flera skolor, 
bara jag har tid så. Men jag 
skulle även kunna instruera 
andra att ta över stafettpin-
nen och göra samma sak, av-
slutar Clas Vallin.

                            EWA LINNROS

JUNGFRUSUND | ”Mellan 
vitt och svart” heter den 
utställning som kan beskå-
das på Hantverksstallet 
fram till början av mars 
månad. Det är ekeröbon 
Lilian Ohlsson som visar 
oljor och akvareller.

Lilian Olsson har målat i stort 
sett hela livet i olika faser. 
Under småbarnsåren blev det 
lite mindre, men nu när bar-
nen börjat flyga ur boet har 
måleriet åter fått utrymme.

Lilian Ohlsson målar både i 
olja och akvarell. 

– Här är jag lite periodare. 
På senare år har det blivit 
väldigt mycket akvarell och 
det är ett fantastiskt roligt 
redskap. Det går lite fort och 
det torkar fort, säger Lilian 
Olsson.

Att akvarellmålning är 
svårt är inte avskräckande, 
det är det som är så roligt, 
menar Lilian Olsson.

– Man kan göra precis vad 
som helst och det är spän-
nande för att det händer så 
mycket. Just kombinationen 
vatten och färg, det beror all-
deles på hur mycket man har 
av varje sort och vilken fuk-
tighetsgrad pappret har. Det 
har så många möjligheter. 

Många gånger när hon bör-
jar med en tavla vet hon inte 
vad det kommer att bli. Hon 
har en vision men ibland får 
hon lägga den på hyllan till 
nästa gång, då det har blivit 
någonting annat.

Lilian Olsson målar både 
föreställande och abstrakt. 
Inspiration får hon från ”all-
ting”.

– Ibland är det en rad i tid-
ningen, en titel eller något 
citat. Eller så ser jag något 
när jag är ute som fångar mig. 
Jag sitter nästan aldrig ute 

och målar av någonting. An-
tingen fotograferar jag eller så 
kommer jag ihåg och gör nå-
gonting av minnesbilden när 
jag kommer hem. 

Lilian Olsson arbetar se-
dan 2009 i ”Ateljé & galleri 
Konstvinden” på Träkvista 
torg. Här gör hon det mesta 
av sitt oljemålerie. Akvarell-
målningarna kommer ofta 
till på hemmaplan och peri-
odvis blir det att hon målar 
varje dag. 

Lilian Olsson har deltagit i 
elevutställningar och sepa-
rata utställningar. Hon har 
varit med i Konstringen se-
dan 2007.

Under åren har Lilian Ols-
son haft ett flertal lärare och 
handledare så som bland 
annat Lennart Nilson, Lisa 
Netz, Maria Ginzburg, An-
ders Gullberg och Rogerts 
Bondesson.

                           EWA LINNROS

Kreativiteten bland barnen i Sundbyskolan var det ingen brist på när de skulle skapa en skulptur. På bilden 
Tilda Ljungberg  och Simon Oscarsson.                Foto: Ewa Linnros

Akvarell och olja i ”Stallet” Med det österlenska 
landskapet som inspirarion

”Skånelänga” av Pia Almqvist Laurin. Hennes utställning på Ekebyhov bjuder bland annat på husporträtt.  

Akvarell av Lilian Olson.



 Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

IVT PremiumLine EQ:

 Sveriges effektivaste berg- och
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Smartpump!
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EKERÖ CENTRUM  –  Vi en trappa ner

 Årets stora

Start den 22 februari kl 8 i hela familjens 
bokhandel! Välkomna alla bokälskare!

Lena, Marika och Maria

08-560 354 61                  Ekerö Centrum

SPORTLOVSKUL 
på Pysselhuset! 

Pysselrummet öppet under hela lovet!
Ta med eget pyssel eller använd det vi har i pyssel-

rummet. Det går också bra att handla till sportlovspriser

NU BÖRJAR VÅRENS KURSER!
Grundkurs akrylmålning 

Workshop smyckestillverkning 

Gå in på www.pysselhuset.se

Mälarö Torg 14D (mitt emot bokhandeln) Ekerö Centrum



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

        Rullstolstaxi
08-560 315 00

Friluftsfrämjandet Mälaröarna bjöd den 11 februari in till sin traditio-
nella skridskodag med frivilliga isbad vid Tranholmen. Trygghetsfaktorn 
var denna gång optimal med både räddningstjänsten och sjörädd-
ningssällskapets svävare på plats. Dagen avslutades med några iskalla 
plurrövningar. Ivrigaste vinterbadare var Anders Rosén som tog sig tre 
dopp på raken.                    Foto: Ove Westerberg

EIK:s hockeytjejer och -killar fick likt förra året äran att underhålla i 
pausvilan i hockeymatchen mellan Sverige och Finland den 12 februari 
i Globen. På bilden ses EIK:s -04:or visa sina färdigheter, men även de 
yngre barnen födda  -05 och -06 gjorde fina uppvisningar. 

 
Foto: Staffan von Zeipel
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Åsa Davidsson, t h, och hennes tre utställarkollegor orsakade ”fullt 
hus” i Ekebyhovs slottsgalleri när de bjöd in till vernissage den 11 
februari. Åsa Davidsson, som lämnat både Stenhamra och jobbet som 
konferensvärdinna på träslottet, fick många lovord för sina skruvat rea-
listiska bilder. Utställningen pågår till 26 februari. 

 Foto: Ove Westerberg 

Sean Nowell Quintet Den kände amerikanske saxofonisten gäs-
tade Ekebyhovs slott tillsammans med de övriga jazzmusikerna i ”Sean 
Nowell Quintet” och spelade inför en fullsatt salong den 4 februari.

 

Foto: Kjell Malmberg

Kvinnojouren Solna, Sundbyberg, Ekerö  fick i början av året ta emot 
en billast med gåvor bestående av bland annat hygienartiklar och för-
ströelse till barnen, som moderaterna och moderatkvinnorna på Ekerö 
samlat in från lokala företagare. Ann-Britt Fransson, bilden, och Staffan 
Strömbäck stod för själva insamlingsarbetet.           Foto: Staffan Strömbäck

Ung cancer  Den 1 februari besökte grundarna till den riksomfattande, 
ideella stödföreningen ”Ung cancer” Ekerö rotaryklubb för att hålla 
föredrag om sin verksamhet. De fick då även, som en överraskning, ta 
emot en donation av ordförande Anders Hessling.

 Foto: Emma Abbemo

Stenhamra fritidsgård  Den 3 februari var det invigning av det gym 
som genomdrivits av fritidsgårdens ungdomar, bland annat med pengar 
de sökt från kommunens ”Snabb slant”. Drivande i projektet har varit 
Daniel Österlindh, bilden, samt Morgan Riboe. 

 
Foto: Stenhamra fritidsgård

KMCH Support Group, Kailash Manasarovar Children Home, fyllde 
Wrangelska salen med närmare 80 personer när kärnan i stödgruppen 
berättade om bygget av ett barnhem i det gömda Himalaya i nordöstra 
Nepal. Supportgruppen, som främst består av ett gäng äventyrslystna 
ekeröbor, välkomnades av Mälaröarnas konstförenings ordförande 
Margareta Michélsen, tvåa fr. h.                                         Foto: Ove Westerberg 
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Ekerö Centrum  –   Ditt eget personliga 
centrum på  hemmaplan

I EKERÖ CENTRUM

Vi ses

Vi är 
laddade

inför 
Sport-
lovET!

Gör 
Vårens
bästa 
klipp!
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50 ÅR SEDAN | Ett inten-
sivt TV-tittande tycks vara 
en fara för Mälaröarnas 
februaritrötta invånare för 
femtio år sedan. Allehanda 
sammankomster ordnas för 
att tala om riskerna och 
erbjuda alternativ.

Vissa frågor kan stötas och 
blötas i all oändlighet utan 
att egentligen få någon 
beständig lösning. Upp-
växtmiljön för barn och 
ungdomar är en sådan. Re-
dan för ett halvsekel sedan 
diskuteras detta offentligt. 
”Det är en skyldighet mot 
Er själva och Edra barn att 
komma till föräldramöte 
i Kommunalhuset, Tapp-
ström” manar Kommittén 
för barn- och ungdomsfrå-
gor i Ekerö. En debatt på 
temat ”Hur få ett barn- och 
ungdomstryggt Ekerö” är 
inplanerad. 

Två veckor senare kon-
stateras att 180 föräldrar 
hörsammat inbjudan, men 
att så gott som alla lämnat 
sin debattlust hemma. De 
spontana talarna är få, men 
ungdomskonsulent Bengt 
Lindfors efterlyser vuxnas 
reaktioner på barn och ung-
domars bus. Han menar att 

de vuxna inte alltid inspire-
rar till goda aktiviteter. 

”– De vuxna förfaller att 
oftast ägna sig åt passiva 
sysselsättningar i hemmet, 
till exempel TV-tittande. Då 
är det väl inget att undra över 
om ungdomsgäng står pas-
siva i T-bana eller gathörn”, 
konstaterat han.

Färentuna-Hilleshögs 
hembygdsförening bjuder 
in till knytkalas i hembygds-
gården i mitten av februari. 
Planen är att kvällen ska bli 
en trivsam avkoppling från 
TV-tittande och deklara-
tionsbekymmer och bjuda på 
underhållning med musik, 
glada historier och eventuellt 
film. Föreningen svarar för 
smör, bröd, dricka och kaffe 
med tårta, men det små-
varma ska var och en ta med 
sig. Den som tänker sig att 
delta uppmanas att inte hel-
ler glömma att packa ner det 
bästa humöret, kniv, gaffel 
och tallrik i knytet. Mälaraö-
arnas nyheter konstaterar 
att ”det hela låter glatt och 
otvunget och det brukar det 
ju också alltid bli när Svart-
sjölandets hembygdsvänner 
samlas”.

Att knytkalaset blev en 
särdeles lyckad tillställ-

ning kan den trogne läsaren 
konstatera i nästa nummer 
av Mälaröarnas nyheter. 
Där görs en uppföljning 
av evenemanget och bland 
annat kan man läsa att 
”gården var fylld till sista 
plats av glada festdeltagare 
som bullat upp medförd 
skaffning ur rågade korgar 
och knyten”. Kvällen bjöd, 
enligt förhoppningarna, 
både på historieberät-
tande och ett överraskande 
besök av hembygds- och 
kyrkokören. ”Många av de 
äldre hembygdsvännerna i 
föreningen menade att en 
trevligare sammankomst 
aldrig hållits i gården”.

Att se en teaterföreställ-
ning kan också vara ett sätt 
att undvika TV-tittande. 
Till det facila priset av 4 
kronor ges ett utmärkt 
tillfälle att få se teater av 
yppersta kvalitet när en 
ensemble från Stockholms 
stadsteater bestående av de 
välrenommerade skådespe-
larna Ingrid Thulin, Meta 
Velander och Ove Tjern-
berg kommer till Svartsjö 
nya samlingslokal.

LO BÄCKLINDER

Många aktiviteter för att 
undvika alltför mycket TV

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 / GYLLINGVÄGEN 10

KANONLÄGE MED POOL
Utgångspris: 2 495 000 kr / Boarea: 140 + 29 kvm
Tomt: 831 kvm / Välhållen 1,5 plansvilla med garage. 
Soligt gavelläge. Härligt uterum, bastu, vardagsrum 
och allrum. Attraktivt lugnt läge i populärt område. 
Nytt värmesystem ger mycket låga driftkostnader.

SKÅ-MÖRBY / BRITTSOMMARVÄGEN 1

SJÖNÄRA HÖRNTOMT
Utgångspris: 1 795 000 kr / Tomtarea: 1 016 kvm 
Bullerbyidyll endast 19 min från Brommaplan. Här är 
platsen för drömhuset! Lättbyggd plan hörntomt. Fritt, 
lugnt söderläge nära badet. Möjlighet till båtplats. V/A 
vid tomtgräns. Generös byggrätt, 250 kvm.
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Dela upp skogen!
Jag är en 70-årig pen-
sionär som älskar att 
vara ute och gå i vår fina 
natur och då oftast på 
Jungfrusundsåsen, efter-
som den ligger på gång-
avstånd från mitt hem. 
Jag är dessutom inte 
ensam om detta, vi är 
många som promenerar 
där både med och utan 
hund.

Nu har dessvärre snön 
kommit och då förvandlas 
plötsligt alla motionsspår 
till skidspår, vilket medför 
att vi som inte kan eller 
vill åka skidor men ändå 
vill röra på oss, förvisas 

från våra motionsspår. Ve 
den som promenerar där 
skidspår är preparerade, 
även om vi går vid sidan 
om själva spåren. På vissa 
slingor görs dessutom spår 
både på höger och vänster 
sida. Vi blir bryskt åthutade 
med tillmälen som jag här 
inte vill återge. Därför blir 
vi vintertid hänvisade till 
att gå omkring på asfaltvä-
gar och i villaområden, 
där naturen lyser med sin 
frånvaro. 

Vi som inte kan/vill 
åka skidor njuter ändå av 
att vara ute i naturen även 
på vintern och har man 
hund är det dessutom ett 

måste att gå ut. Skidåkarna 
däremot ser inte ut att se 
eller njuta särskilt mycket 
av själva naturen när de 
kommer farande.

Vill därför lämna ett par 
förslag till Mälarö SOK som 
lyder: Kan vi inte dela upp 
skogen så att vi som vill 
promenera och njuta av 
naturen, även på vintern, 
får hålla oss på Rödstens 
sida av Jungfrusundsvägen 
och skidåkarna får den 
sidan där slalombacken 
är. Alternativt, att vi som 
vill promenera får vissa 
slingor där vi får gå ostört. 
Vi som går i skogen skulle 
dessutom vara mycket tack-

samma om vi kunde få våra 
promenadslingor prepare-
rade, om det skulle bli lika 
mycket snö som förra vin-
tern. Då kunde vi inte vara 
ute i skogen från november 
till april, alltså under ett 
halvår. Det borde vara i 
SOK:s intresse att så många 
som möjligt är ute och rör 
på sig även när det är vinter, 
och med detta förslag skulle 
det alltså bli möjligt för oss 
som inte åker skidor att få 
röra oss i skogen vintertid 
utan att känna att vi inte 
borde vara där.

– G. Hansson med
 hunden Indra

På Skärviks gärde jobbas det 
med att anlägga skidspår 
så fort snön ger tillfälle 
till det. Det är den lokala 
föreningen Mälarö SOK 
som ombesörjer att vi kom-
muninnevånare kan nyttja 
och njuta av fina skidspår. 
Vem sjutton är det som kör 
med bil i spåren, förstör 
dem för alla oss andra som 
vill åka skidor på dem, pri-
vatpersoner, stora och små, 
snabbåkare och familjer. Vet 
hut du som kör där med bil, 
spänn på dig skidorna istäl-
let och njut av möjligheten 
att njuta av vår korta vinter 
på skidor.

– Monica

REPLIK

Underbart att du, Monica 
Keiller Sjövall, beröm-
mer vår äldreomsorg på 
Ekgården. Att vi har utmärkt 
kommunal äldreomsorg 
på både Ekgården och 
Färingsöhemmet är känt och 
ditt beröm är verkligen väl-
förtjänt. Att personalen gör 
ett utmärkt jobb kan jag per-
sonligen intyga. Våra kom-
munala äldreboenden ligger i 
topp. Om kommunen under 
årens lopp haft några pro-
blem med något äldreboende 
så har det handlat om det 
privata boendet på Kullen, 
inte kommunens egna äldre-

boenden. 
Nu ska Stenhamra efter 

30 års planering äntligen få 
ett äldreboende. Hur väljer 
då alliansen att agera?  Jo, en 
privat entreprenör ska äga 
äldreboendet och sedan ska 
ett privat bolag typ Carema 
Care sköta driften. Varför 
utnyttjar inte alliansen den 
egna, utmärkta kommunala 
äldreomsorgen? Svaret är 
tyvärr enkelt. I Ekerö styr 
ideologin, inte det sunda 
förnuftet. För Ekeröalliansen 
är det tydligen viktigare att 
en privat aktör sköter äldre-
omsorgen än att omsorgen 
fungerar väl. Ideologin är vik-
tigare än de gamlas välfärd! 

Det är till och med så illa att 
kommunens egen, förträff-
liga äldreomsorg inte ens ska 
få chansen att lägga ett bud på 
äldreomsorgen i Stenhamra 
vad jag förstått. Det är det 
som Moderaterna kallar 
valfrihet! Jag anser nu att 
alliansen åtminstone måste 
genomföra ett rådslag vad 
det gäller Stenhamra äldre-
boende innan det är för sent. 
Carpelan har talat sig varm 
för rådslag den senaste tiden 
och nu är det upp till bevis för 
honom. Min fråga blir därför: 
Menar du någonting med ditt 
prat om rådslag?

– Tommy Svensson 

Varför ska vi ändra ett vinnande lag?

Bilåkning 
på fel plats!

REPLIK

Hemvant, liksom. Dels för att 
lokaltidningen finns att tillgå 
igen.  Men också beroende 
på vad som står i den. Och 
då känner man sig verkligen 
hemma igen. Tyvärr. Efter 
fyra månader på ganska avläg-
sen ort har man lite dålig pejl 
på vad som sig tilldragit haver 
i hemkommunen. Om media 
i Tampa Bay, Florida kan  man  
tycka mycket. Men ett är 
säkert:  deras bevakning av vad 
som händer i Ekerö kommun, 
den är tämligen bristfällig. 
För att uttrycka det milt. 
Tydligen pågår det någon 
form av vendetta rörande 

eventuell försäljning av Ekerö 
bostäder. Läste vi inte om 
samma sak redan för ett år 
sedan? Lägger man samman 
allt redaktionellt utrymme i 
årets första nummer av tid-
ningen som rör denna fråga, 
blir det över en helsida ren 
text. Och det handlar inte om 
själva sakfrågan, utan om hur 
olika politiska läger anser att 
motparten har hanterat pro-
cedurfrågorna. Därtill har tyd-
ligen kommunen på betald 
annonsplats känt sig trampad 
på tårna och krävt ursäkter 
från motparten. Är det så skat-
tepengar ska användas  –  att 
bedriva argumentation som 
innevånarna får betala, istället 

för att använda de forum som 
är avsedda för just parlamen-
tarisk argumentation, som det 
fungerar i en väloljad demo-
krati? Jag tar varken ställning 
i sakfrågan, eller tar ställning 
för eller emot någon politisk 
part i ärendet. Jag tycker bara 
det är beklämmande:  – Du är 
dum!  Du är ännu dummare! 
Vad är det för nivå på debat-
ten i kommunen? Har ni 
inget annat för er? Alla partier 
från C till Ö: Vet hut, tar er 
samman och höj er i alla fall 
ett snäpp ovanför sandlåde-
nivån!

– Lars-Erik Lindhe,
Svartsjö

Det känns tryggt att vara tillbaka!

REPLIK

Signatur  ”En intresserad”. 
Det är tråkigt att du inte vågar 
stå med ditt namn i tidningen. 
Vill man som du angripa en 
politisk motståndare och 
vara trovärdig ska man skriva 
under med sitt eget namn. 
Dessutom ”läser du bibeln 
sämre än djävulen”. Det du 
citerar från MN i december är 
en punkt av fyra om hur en 
köpare kan tänkas få avkast-
ning på sitt köp av Ekerö 
bostäder. Höjda hyror, sämre 
underhåll, ombildning till 
bostadsrätter eller att sälja 
vidare. Jag har aldrig påstått 

att så kommer att ske här men 
jag har följt vad som hänt i 
övriga landet vid försäljning 
av allmännyttan. Det oroar 
mig och den oron är jag inte 
ensam om.

Vad det gäller budgetde-
batten i KF framförde jag att 
Caremas anbud på Kullen 
innebar neddragning på 
demensavdelningarna med 
13 procent. Det innebär en 
minskning av personalen. Det 
är rena fakta! Enligt forskare är 
den främsta kvalitetsfaktorn 
inom äldreomsorgen perso-
naltätheten. 

Det jag framför är sak-
argument i aktuella frågor, 

ingen skrämselpropaganda! 
Du anser att vi under hösten 
inte diskuterat sakfrågor i 
Ekeröpolitiken. En försälj-
ning av Ekerö bostäder är i 
min värld den största sakfråga 
vi kan diskutera. Att allian-
sen ville mörka igenom en 
försäljning utan diskussion 
är dessutom ett angrep på 
demokratin. För dig verkar 
mitt privatliv vara den vikti-
gaste sakfrågan. Du framför 
hur min man enligt din syn 
agerat! Jag är en egen myndig 
person. Det är också min man. 
Min man agerar fritt och så gör 
också jag.  

Att vi nu får en folkomröst-

ning om eventuell försäljning 
av Ekerö bostäder är ett stort 
steg mot ökad demokrati i 
Ekerö. Det är en viktig fråga 
för Öpartiet. Jag kan inte 
förstå hur du inte ser det som 
en sakfråga. Jag kommer att 
fortsätta granska och debat-
tera aktuella politiska frågor. 
Det är mitt uppdrag som 
gruppledare för kommunens 
tredje största parti. Jag hoppas 
att du nästa gång du irriterar 
dig på mig och Öpartiet vågar 
stå med ditt namn  –  då ökar 
din trovärdighet.

– Ylva Forslid, 
gruppledare Öpartiet

Demokrati en sakfråga för Öpartiet

Moderata ”sakfrågor” 2012

REPLIK

I en insändare skriver sig-
naturen ”En intresserad” 
att han/hon vill diskutera 
sakfrågor under 2012. Sedan 
ägnas hela insändaren åt ett 
personangrepp på mig och 
min fru. Det kallar jag inte 
sakfrågor! Att det bakom 
signaturen döljer sig en väl 
insatt moderat politiker kan 
inte undgå någon. Varför 
törs inte moderaternas 
politiker, med stöd av 42 
procent av väljarna, skriva 
insändare under eget namn? 
Förklaringen kan bara vara 
att moderaterna är rädda för 
att deras politik ska avslöjas 
av väljarna. Nu till angrep-
pet i insändaren. Jag, inte 
Öpartiet, har polisanmält 
strykningarna i namnin-
samlingslistorna. Jag vill få 
prövat om Ekerö kommun 
får ändra i en handling som 
kommer in till kommunen. 
Får Ekerö kommun till 
exempel stryka i en över-
klagan som en enskild med-
borgare skickar till kom-
munen? Jag anser att det är 
av yttersta vikt att få detta 
utrett. Vad gör då Peter 
Carpelan, ”En intresserad” 
och kommundirektör Lars 
Hortlund. Jo de diskuterar 
inte själva sakfrågan, stryk-
ningarna, utan drar istället 
igång en snyftvals om hur 

hemskt tjänstemännen 
har det! Själv litar jag på att 
Ekerös topptjänstemän, 
som fick uppgiften att 
utföra strykningarna, är så 
kompetenta att de kan han-
tera och förstå syftet med 
min anmälan. Carpelan, ”En 
intresserad” och Hortlund 
vill bara avleda uppmärk-
samheten från själva 
kärnfrågan, strykningarna, 
genom att misstänklig-
göra och smutskasta mig. 
Lågt, mycket lågt. Utveckla 
istället era tankar om vilka 
strykningar som ni anser att 
kommunen får göra i en ori-
ginalhandling. Slutligen vill 
jag utreda den för Carpelan 
och ”En intresserad” så 
viktiga ”sakfrågan” om vem 
jag är gift med. Jag är gift 
med Ylva Forslid. Vi gifte 
oss i Strandvillan 2010-06-
24 efter flera års samboliv. 
Utmärkt vigselförrättare var 
Inger Blomberg och vitt-
nen var de goda vännerna 
Berth Fransson och Bernt 
Richloow. Jag hoppas nu 
att det, efter detta klarläg-
gande om mitt civilstånd, är 
dags för Peter Carpelan och 
Moderaterna att diskutera 
sakfrågor under eget namn, 
ingenting annat.

– Tommy Svensson, 
som alltid skriver under 
med eget namn

Alla vill ha miljöstation, inte bara Ö-partiet!
REPLIK

Det finns ingen motsättning 
bland alliansen och med all 
säkerhet inte bland opposi-
tionen heller om att placera 
en miljöstation på Adelsö. Så 
tro för all del inte att  Centern 
har blivit med-åkare till 
Ö-paritet.

Problemet är att det saknas 
mark  för en bra placering av 
en miljöstation och vi anser 
att den föreslagna  platsen 
inte är det bästa alternativet 
ur olika perspektiv. Därför 
har vi tagit ett aktivt ini-

tiativ att prata med kyrkan, 
kommunen samt privata 
markägare om en placering 
av miljöstationen. Det 
ligger inte på kommunens 
ansvar att ställa ut dessa utan 
som tidigare informerats i 
Mälaröarnas nyheter så är det 
förpackningsindustrin som 
har ansvaret. Kommunen 
upplåter däremot gärna mark 
där det är möjligt. Centern 
arbetar aktivt för återvinning 
av våra förnyelsebara sopor i 
hela kommun.

Så istället för att skriva 
interpellationer och motio-

ner i alla lägen så  arbetar vi i 
Centern aktivt och lokalt  för  
att arbeta fram ett förslag som 
kommunens tjänstemän kan 
arbeta med gentemot i detta 
fallet förpackningsindustrins 
representanter för att göra ett 
avtal. Vi har ställt frågan till 
tekniska nämndens ordfö-
rande för att få fart på frågan 
men sitter sedan inte bara 
och väntar att ”någon ” ska 
göra nåt.

– Ove Wallin och 
Solveig Brunstedt
Centerpartiet

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.
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Hur fungerar egentligen 
demokratin? Sveriges 
modell bygger på maktdel-
ning: Riksdagen stiftar lagar, 
regeringen styr enligt lagarna 
och oberoende domstolar 
dömer. Vi röstar in våra 
representanter i riksdagen. 
Men det räcker inte. Vi måste 
också läsa och lyssna, träffas, 
demonstrera, prata politik, ta 
ställning i viktiga frågor och 
se till att politikerna lyssnar. 
Nu har vi snart folkomröst-
ningen om Ekerö bostäder, 
ett bra exempel på lokal poli-
tisk aktivitet.  

Mer komplicerade frågor 
är svårare och kräver mer 
av oss. Då litar vi ofta på 
tjänstemän och politiker, 
exempelvis om Ekerövägens 
anslutning till Förbifart 
Stockholm. Kommunen 
och Trafikverket vill bygga 
två trafikplatser på Lovön, 
bredda vägen till fyra filer 
och göra ett nytt tunnelrör 
vid Lindö. Om en trafikplats 

i stället byggs på Lindö får 
ekerö- och färingsöbor när-
mare till tunneln och det 
blir mindre trängsel mot 
Brommaplan. Dessutom 
skulle färre brommabor ta 
smitvägen genom världsar-
vet Drottningholm till förbi-
farten. Vi skulle vinna tid och 
världsarvet skulle må bättre. 

Fram till 11 april 2011 mot-
arbetade Riksantikvarie-
ämbetet trafikplatser på 
Lovön: ”RAÄ bedömer 
liksom tidigare, att de för-
slag...  som Vägverket nu 
förordar med bl.a. två trafik-
platser på Lovön kommer att 
innebära påtaglig skada för 
världsarvet och riksintres-
seområdet Drottningholm.” 
Fastighetsverket, markäga-
ren: ”Direkt obegripligt är 
att Vägverket, efter sin egen 
redovisning av konsekven-
ser för kulturmiljön, drar 
slutsatsen att trafikplatserna 
på Lovön inte innebär risk 
för påtaglig skada på riksin-

tressen”. 
Den 11 april 2011 

skrevs ett avtal mellan 
Trafikverket, Ekerö 
kommun, Fastighetsverket 
och Riksantikvarieämbetet. 
Fastighetsverket och 
Riksantikvarieämbetet 
har ändrat sig! Nu godtar 
de Trafikverkets förslag. 
Riksantikvarieämbetet 
bryter härmed mot både 
lagar och förordningar, 
mot myndighetens egen 
arbetsordning och mot sin 
praxis. Därför har Lovö hem-
bygdsförening JO-anmält 
Riksantikvarieämbetets två 
chefer. 

Vi måste som vanliga 
människor vara politiskt 
aktiva för att demokratin ska 
fungera. Nu frågar sig säkert 
många: Varför ändrade sig 
Riksantikvarieämbetet och 
Fastighetsverket? 

– Bertil Ottoson
Lovö hembygdsförening

Varför rösta ja! Varför rösta nej!
Vänsteroppositionen, med Öpartiet och 
Socialdemokraterna i spetsen, använder 
tyvärr skrämselpropaganda inför folkomröst-
ningen. För en ansvarstagande allians är det 
viktigt att på ett korrekt sätt beskriva fakta i 
frågan. Endast en långsiktig och ekonomiskt 
stark ägare som vill behålla och förvalta hyres-
lägenheter, kan komma ifråga som ny ägare. 
Hyresrätterna kommer att finnas kvar. De 
boende har genom besittningsskyddet rätt att 
bo kvar i sina lägenheter. En omvandling till 
bostadsrätter kan endast göras genom hyres-
gästernas initiativ. För en omvandling krävs 
2/3 majoritet samt fastighetsägarens tillåtelse. 
Alliansen kommer, i ett bindande avtal, att 
säkerställa att den nye ägaren inte tillåter 
mer än ett begränsat antal omvandlingar. Ett 
sådant avtal ska även gälla vid en eventuell 
vidareförsäljning. Sociala förturer och lägen-
heter för flyktingmottagandet kommer likaså 
att regleras genom ett bindande avtal med en 
ny ägare, precis på samma sätt som gäller idag 
mellan kommunen och AB Ekerö bostäder.

AB Ekerö bostäder har haft svårt att finan-
siera nyproduktion av lägenheter. Detta är en 
av anledningarna till att ytterst få hyreslägen-
heter har byggts under den senaste 20-års-
perioden. En ny ekonomiskt stark ägare 
ska kunna delta i det framtida byggandet av 
lägenheter i kommunen. Alliansen lovar att 
20 procent av de nybyggda lägenheterna, till 
exempel i Ekerö centrum och Stenhamra 
centrum, ska vara hyresrätter.

Ovanstående fakta är i sig tillräckliga motiv 
för en försäljning. Men minst lika viktigt är 
att det möjliggör omfattande och viktiga 
investeringar utan nya lån, utan skattehöj-
ningar och utan besparingar i välfärdens 
verksamheter.  Ekerös framtid kräver ett 
ekonomiskt ansvarstagande. En försäljning 
ger en vinst på cirka 400 miljoner kronor.  
200 miljoner kronor används för avbetal-
ning på kommunens höga låneskuld och 200 
miljoner kronor används till nödvändiga och 
efterlängtade investeringar.

Detta möjliggör: breddning av Ekerö-
vägen, byggande av ett nytt badhus, uppfö-
rande av en ny sporthall  samt ombyggnad av 
ett flertal skolor. Dessutom gör avbetalning 
på lånen att räntekostnaderna minskar med 
20 miljoner kronor per år som då kan använ-
das inom välfärden. 

En ny långsiktig och ekonomiskt stark 
ägare är bra för både nuvarande och kom-
mande hyresgäster och för alla ekeröbor, 
unga som gamla. 

– För Alliansen Peter Carpelan (M),
Jan-Eric Billter (FP), Sivert Åkerljung 
(KD), Solveig Brunstedt (C)

Fungerar demokratin?  

Alliansen hävdar att Ekerö bostäder måste 
säljas för att vi ska ha råd med Ekerövägens 
fjärde fil, att upprusta våra skolor, att bygga 
ett badhus och att betala av på kommu-
nens lån. Men vänta lite, vi äger just nu ett 
bostadsbolag med hus som bär sina egna 
kostnader, som ger en liten årlig avkastning 
och som varje år ökar i värde. Är det verkli-
gen klokt att sälja och använda pengarna?

Ekerö kommun köpte 1995 Ekerö bostä-
der för 340 miljoner kronor och idag är 
bolaget värt ungefär 850 miljoner kronor. 
Företaget har ökat i värde med 473 000 
kronor per lägenhet. Varje ekeröbo har 16 
000 kronor sparade i Ekerö bostäder. Detta 
är nuläget.

I framtiden fortsätter Stockholm växa, 
Ekerös dragningskraft ökar stadigt, särskilt 
när trafiksituationen förbättras och man 
snabbare kan ta sig till och från Ekerö. Både 
mark och fastigheter på Mälaröarna blir ännu 
mer attraktiva. Även Ekerö bostäder fort-
sätter öka i värde. Ekerö bostäder är i själva 
verket en av vår kommuns största tillgångar 
– en riktig kassako. Det är detta som gör att 
flera fastighetsbolag vill köpa Ekerö bostä-
der. De som lagt bud är säkra på att få en god 
avkastning på sina investerade pengar. 

Så här ser nej-sidans förslag till lösning ut: 
Vi behåller Ekerö bostäder. Men vi utvecklar 
det. Vi hittar samarbetspartners som kan 
bygga nya lägenheter i Ekerö kommun. De 
bygger både bostadsrätter och hyresrätter på 
mark som kommunen äger och kan anvisa 
till bostadsbyggande. Bostadsrätterna säljs 
och Ekerö får samtidigt nya hyresrätter. De 
behövs, bostadskön är full av ungdomar som 
vill flytta hemifrån, äldre som vill sälja villan 
och det händer tyvärr då och då att mammor 
och pappor flyttar isär och behöver en lägen-
het. Kommunen får in pengar för marken 
och de kan användas till att amortera på 
kommunens låneskuld.

Vi väntar med att bygga badhuset tills vi 
har råd. Ett badhus kostar runt 100 miljoner  
kronor att bygga och sedan minst 10 mil-
joner kronor om året att driva. 10 miljoner 
kronor om året i drift, nästan en miljon i 
månaden. Mycket pengar som behövs på 
andra ställen. Till upprustningen av sko-
lorna, i barnomsorgen och äldrevården. Och 
till att betala för fjärde filen.

För att sammanfatta: vi vill tänka långsik-
tigt, behålla det som ökar i värde och bara 
konsumera det vi har råd med. Rösta nej till 
försäljningen av Ekerö bostäder.

– Nätverket Behåll Ekerö bostäder,
Ekerös samlade opposition, 
Hyresgästföreningen



FOTBOLL | Två tjejer med 
rötter i Ekerö IK är kontrak-
terade till AIK:s damfotbolls-
lag. Det är 23-åriga målvak-
ten Jenny Nauwelaerts de 
Agé och 19-åriga mittbacken 
Jennie Nordin som kommer 
att vara med och strida i 
Allsvenskan.

Jenny Nauwelaerts de Agé 
kontrakterades redan förra 
året inför säsongen i Norrett-
an. Nu är AIK:s damlag över-
ens om en ettårig kontrakts-
förlängning.

Hur känns det att ha fått yt-
terligare ett år?
– Det känns jätteroligt att ha 
skrivit på ytterligare ett år för 
AIK. Att få vara med och vin-
na serien som vi gjorde förra 
året var helt fantastiskt, men 
att få vara med i år och få se 
hur det är i fotbollens finrum 
känns ännu lite vassare. Det 
kommer bli ett otroligt läro-
rikt och motiverande år, säger 
Jenny.

AIK:s sportchef Henrik 
Jurelius säger om Jenny att 
hon är ett föredöme för övriga 
truppen när det gäller inställ-
ning till träning och match. 

– Tre spelade tävlingsmatcher 
under 2011 var en personlig 
besvikelse för henne och det 
finns en stor revanschlust in-
för kommande säsong, säger 
Henrik Jurelius.

Vad är dina intentioner in-
för säsongen?
– Det är alltid tufft som ny-
komling i en serie och det är 
jag medveten om. Det kom-
mer krävas hundra procent 
från alla i varje match. Vi har 
en intressant trupp med en 
bra mix av unga hungriga och 
äldre med mycket rutin. Kan 
vi ta vara på det på bästa sätt 
så ser jag väldigt positivt på 
denna säsong.

Jenny Nauwelaerts de Agé 
började med fotboll i Ekerö 
IK när hon var tio år. Vid tret-
ton års ålder blev hon mål-
vakt. Hon gick så småningom 
över till IF Brommapojkarna. 
Under 2008 hade de ett sam-
arbetsavtal med AIK. På det 
viset blev Jenny andramålvakt 
för AIK under några matcher 
i Damallsvenskan 2008. Un-
der 2009 och 2010 har hon 
varit målvakt i Vasalunds IF. 
Men nu är det alltså sedan 

förra året AIK som är Jennys 
klubb. 

Jennie Nordin slog igenom i 
A-laget under förra säsong-
en. Hon spelade 19 matcher 
i Norrettan och svarade för 
fyra mål och en målgivande 
passning.

Under förra säsongen de-
buterade hon också i F18-
landslaget. AIK:s damlag är 
överens med Jennie Nordin 
om ett kontrakt som sträcker 
sig över 2013. 

– Jennies utveckling un-
der 2011 gick ingen obemärkt 
förbi så det känns naturligtvis 
väldigt bra att kunna planera 
för två år framåt med henne 
i den svartgula tröjan, säger 
AIK:s sportchef Henrik Jure-
lius.

Hur känns det att få ett så-
dant kontrakt?
– Det är självklart väldigt 
roligt att få förlänga ytterli-
gare två år. AIK har alltid varit 
klubben som jag brinner för. 
Att då få känna det stöd som 
jag har fått än så länge från 
föreningen gällande min egen 
samt lagets framtida satsning 
är så klart väldigt kul.

Vad är dina intentioner in-
för säsongen?
– Eftersom jag är 18 år och 
fortfarande ganska så ung för 
att spela damallsvenskan, 
tror jag att det kommer att 
bli ett väldigt lärorikt år för 
mig. Förra året utvecklades 
jag enormt mycket efter spel 
i division 1 och jag hoppas att 
kurvan även i år ska kunna gå 
uppåt. Nu kommer det bland 
annat att gå mycket snabbare 
och tuffare än förra året och 
med lagets unga ålder och 
som nykomlingar kommer 
det inte att bli lätt. Men för 
mig kommer det vara otroligt 
nyttigt då jag som mittback 
säkert kommer att ha väldigt 
mycket att göra. 

Jennie började med fotboll i 
Ekerö IK när hon var nio år. 
Hon hade då redan spelat 
fotboll i ”Solröd” i Danmark. 
Efter ett tag i Ekerö IK blev det 
sammanslagning med Skå IK 
då flicksidan slås ihop när de 
går över på 11-mannalag.

Årsskiftet 06/07 fick AIK 
upp ögonen för Jennie och 
hon valde därför att ta steget 
och byta klubb. Jennie spelade 
i AIK:s framgångsrika 93-lag 
som i princip vann allt som 
de ställde upp i. Under 2009 
fick hon chansen att prova på 
några få matcher med dam-
laget och 2010 fick Jennie sitt 
första A-lagskontrakt. 

EWA LINNROS

26  sporten | 

FOTBOLL | Skå IK:s egen stortur-
nering Färingsö Träbollen, årgång 
18, blev inte samma resultatmäs-
siga höjdare för Mälaröarnas lag 
som året före. 

Förra årets guldlag var Skå IK:s da-
mer, Skå IK:s herrar och Ekerö BoIS. 
Skås division 4 damer fick i år nöja 
sig med brons, möjligen fick de lite 
hybris efter att ha kört över mot-
ståndarna i grundserien med totalt 
23-0. I semin föll hemmalaget efter 
straffdramatik mot förra årets divi-
sion 5-lag Järla IF, men repade sig i 
bronsmatchen mot Håbo FF, från 
division 3. 

Skås division 4 herrar vars bol-
lar ständigt studsade rätt förra året 
hade gott om det motsatta i år och 
slutade tvåa i sin grundserie. Ekerö 
BoIS, division 6, som var ett av fa-

voritlagen i B-klassen efter att ha 
bärgat två Träbollsguld i rad, slutade 
näst sist i sin serie.

Adelsös herrlag, som i år hoppas 
lämna gärdsgårdsserien för division 
6, överraskade många ”experter” 
genom att besegra anrika Wester-
malms IF med 5-4 efter straffavgö-
rande och därmed knipa bronset. 
En stor del i framgången hade AIF:s 
målvakt Christian Jonsson som val-
des till matchens lirare i bronsmat-
chen.

Ekerö IK:s herrar valde att avstå 
från årets Träbollsspel och istället 
ladda för det nya utelivet i division 
3, vilket gav en del besvikna kom-
mentarer i Allhallen. 

Färingsö Träbollen, den 3-5 fe-
bruari, blev dock som vanligt en 
fotbollsfest dygnet runt i hockey-
metropolen Allhallen. Under två 

intensiva dygn bjöds på 142 matcher 
av 30 herrlag, 15 damlag och 20 ung-
domslag födda -97 och -98. 

– Vi har många funktionärer med 
god rutin av arrangemanget vil-
ket gör att vi också får många goda 
vitsord från gästande lag. I år hade 
vi också god hjälp av föräldrar och 
ungdomar från Ekerö IK under de 
två nätternas ungdomsturneringar. 
Vi får lägga ner ganska mycket tid på 
att jaga lag till herrarnas A-grupp, så 
kanske vi ändrar upplägget något till 
nästa år. En idé är att bjuda in duk-
tiga juniorlag, säger Kjell Hellström, 
ansvarig för turneringen och ledare 
för Skås damlag.

                               OVE WESTERBERG

Träbollsbrons till Adelsö och Skå

KORT OM SPORT

INNEBANDY | Seriesäsong-
en för innebandyn går in i 
sitt slutskede och för herr-
laget i Ekerö IK finns serie-
vinsten i division 4V inom 
räckhåll.

De vann sin senaste 
match mot IK Wasa med 
13-8 medan närmsta kon-
kurrenten Stockholm IBK 
tappade poäng. Ekerö IK 
har nu ett försprång på tre 
poäng när fyra omgångar 
återstår. 

Tre av de matcherna är 
mot lag som ligger högt i 
serien, varav en av dessa är 
mot serietvåan Stockholm 
IBK. 

Upplösningen kan bli 
spännande då seriesegraren 
kvalificerar sig direkt till 
division 3 medan tvåan får 
kvala. 

Ekerö IK har varit väldigt 
stabila hela säsongen och 
vunnit alla sina matcher för-
utom en. 

Kvarvarande hemmamat-
cher är den 25 februari mot 
SKÅ IK och den 17 mars mot 
Midsommarkransen.

KALLE JOHANSSON

Två tjejer med rötter i Ekerö IK spelar för AIK i Allsvenskan

DET HÄNDER  TILL DEN 4 MARS

HANDBOLL | Damer div 3 ösv: 26/2 kl 16:45 Tappströms bollhall: 
Skå IK-Gubbängens HK 

INNEBANDY | Herrar div 4 v: 25/2 kl 11:30 Tappströmsskolan: 
Ekerö IK-Skå IK  3/3 kl 11:30 Tappströmsskolan: Skå IK-IK Ängen/
Sätra Herrar div 5b: 3/3 kl13 Tappströmsskolan: Mälarö IBK-
Hässelby IBK

ISHOCKEY | Alltvåan: 21/2 kl 19:30 Vikingahallen: Mälarö HF- 
Botkyrka HC
 

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

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Ekerö IK 15 14 0 1 141 - 63 42
Stockholm IBK 15 13 0 2 93 - 40 39
Skå IK 15 9 0 6 104 - 95 27
Vällingby BK 15 7 0 8 66 - 83 21
Västerorts IBK 15 7 0 8 79 - 110 21
Ulvsunda IBP 15 6 1 8 77 - 88 19
Mariebergs SK 14 5 1 8 88 - 81 16
IK Wasa 15 5 0 10 78 - 92 15
IK Ängen/Sätra 14 5 0 9 52 - 86 15
Midsommark 15 2 0 13 67 - 107 6 

 

INNEBANDY
Herrar div 5 b
Stäkets IF 14 11 1 2 96 - 57 34
Järfälla IBK Ung 13 10 1 2 124 - 63 31
Lidingö IBF 13 9 2 2 97 - 62 29
IBK Sundby 13 7 1 5 64 - 59 22
Stockholm West 13 7 0 6 76 - 65 21
Mälarö IBK 13 5 2 6 123 - 88 17
Hässelby IBK 13 5 0 8 72 - 79 15
Ängby IF 13 4 2 7 67 - 68 14
Östermalms IBS 13 3 1 9 72 - 133 10
IK Economus 14 0 0 14 58 - 175 0 

 

HANDBOLL
Damer div 3 ösv
Huddinge HK 17 16 1 0 533  - 331 33
AIK 17 13 1 3 484  -  383 27
Hammarby IF HF 17 12 0 5 447  -  351 24
Årsta AIK HF 17 11 1 5 381  -  357 23
Gustavsbergs HF 17 10 0 7 459  -  365 20
Gubbängens HK 17 9 2 6 444  -  376 20
Notlob IK 17 7 3 7 387  -  405 17
Haninge HK 17 5 2 10 366  -  373 12
Skå IK 17 4 1 12 380  -  462 9
Sportsgear DHK 17 4 1 12 328  -  487 9
BK Salem 17 3 0 14 345  -  467 6
HK Spifen 17 2 0 15 278  -  475 4

 

HANDBOLL
Herrar div 4 ösv
Trångsunds HK 17 16 0 1 474  -  369 32
Huddinge HK 17 15 1 1 476  -  352 31
BK Bitter 17 13 0 4 490  -  386 26
IK Stubbhagen 17 10 0 7 477  -  425 20
Sannadals SK 17 9 1 7 422  -  405 19
Södermalms BK 17 7 1 9 417  -  440 15
Sorunda IF 17 6 2 9 444  -  441 14
Djurgårdshofs IK HK 17 7 0 10 391  -  416 14
Åkersberga HK 17 5 1 11 454  -  488 11
Väntorp / AIK 17 5 0 12 412  -  453 10
Lidingö HK 17 5 0 12 314  -  413 10
Skå IK 17 1 0 16 330  -  513 2

ISHOCKEY
Herrar div 2 norra, reg ö
Botkyrka HC 17 10 3 4 69 - 53  16
Väsby IK 17 11 0 6 71 - 66  5
Bålsta HC 17 9 3 5 68 - 55  13
Haninge HF 17 8 4 5 70 - 54  16
Bajen Fans IF 17 7 4 6 57 - 50  7
Spånga Hockey 17 5 4 8 47 - 53  -6
MB Hockey 17 4 5 8 55 - 60  -5
Mälarö HF 17 1 3 13 51 - 97 -46

LÄGET! 31 JANUARI                          

Adelsö IF:s Tomas Engström i tät kamp 
med Westermalmsspelare i bronsmat-
chen.                        Foto: Ove Westerberg

Jenny Nauwelaerts de Agé 
 Foto: Henrik Jurelius 

Jennie Nordin
 Foto: Jens Matsgård  



Bränsleförbrukning blandad körning Yeti från 
6,4 l/100 km CO2 från 149 g/km, Roomster från 5,7 l/100 
km CO2 från 134 g/km, Fabia från 5,5 l/100 km CO2 från 
128 g/km. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. 
*GreenLine 16” **Teckna förmånligt serviceavtal  gällande 
36 månader  eller max 6000 mil. Beloppet betalas som 
engångs belopp 3600 kr i samband med bilköpet.

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

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

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

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

100 kr/mån**

ŠKODA Yeti  fr. 183.400:-
Köp till Elegancepaket+ för 7.900:- värde 25.600:-

*

ŠKODA Roomster  fr. 139.900:-
Köp till Elegancepaket+ för 7.900:- värde 20.300:-

ŠKODA Fabia  fr. 120.400:-
Köp till Elegancepaket+ för 7.900:- värde 33.600:-



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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Salong 

hud, kropp 
& massage

 Ansikts- och kroppsbehandlingar  

Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

   Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

Tel 070-200 31 97  
www.salonghudkroppmassage.se  
Välkomna! Stina och Hans

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

Nedan följer ett urval av de larm 
och anmälningar som inkommit till 
närpolisen och brandförsvaret på 
Mälaröarna under de senaste två 
veckorna.

30 JANUARI | En singelolycka med per-
sonskada sker på Färentunavägen vid 
Lullehovsbron, Ekerö. 

Ekerövägen.

31 JANUARI | -
Ekerö centrum.

Drottningholmsparken.
-

ringsskada i Ekerö centrum inkommer 
till polisen.

1 FEBRUARI | En villa i Träkvista ut-

Stenhamra.
Bryggavägen

3 FEBRUARI | 
Brostugan, 

Nyckelby

-
vägen vid Brostugan, Drottning-

6 FEBRUARI | -

Bryggavägen.
Svartsjö.

i Skärvik.

7 FEBRUARI | Nio stycken klotteran-

kommunen.

Tappströms-
skolan.

Ekerö.

8 FEBRUARI | 
Lovö

9 FEBRUARI | -

Nockebybron.

i Ölsta, Färentuna.
Kvarnvägen i Färentuna sker en rå-

vid Munsö.
Ekerö praktiska 

gymnasium.

Närlundavägen

10 FEBRUARI | -
Gräsåkerområdet.

-

tunavägen vid Skå kyrka. Älgen skadas 
-

Trä-
kvista fritidsgård.

container i Kanton

11 FEBRUARI | Hel-
gö
i diket.

Kärs-
gatan

vid Lidl, Ekerö.
Skå

12 FEBRUARI | En person i Ekerö som-
marstad
över internet.

-
ning med skridskor vid Tofta

28  larmet går | 

Många olyckor i halt väglag

Mycket kan hända när isarna börjar bära efter en mild vinter. Brandförsvaret fick till exempel nyli-
gen undsätta en skadad person utanför Adelsö. Obs: Personerna på bilden har inget med olyckan 
att göra.                           Foto: Ove Westerberg

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Ekebyhovs slott
25-26 feb kl 14: Squaredans-
uppvisning. Kaféansvariga: 
Ekerö squaredancers. (För-
eningsmöte på lördagskväl-
len.) 3-4 mars kl 14: Prova 
på orientalisk dans, därefter 
dansuppvisning. Kaféansva-
riga: Vi unga Bailar.  

Ekerö bio
26 feb kl 15: Simon & ekarna, 
fr 11 år. Kl 19: Hamilton – I 

nationens tjänst, fr 15 år. 4 
mars kl 15: En enkel till An-
tibes, barnt. Kl 19: En gång 
i Phuket, barnt. Ekerö bio, 
Erskinesalen, Ekerö C.

Konståkning och dans
Ekerö konståkningsklubb 
i samarbete med Sodance 
och Skating & dance aca-
demy erbjuder skridskoträ-
ning och dansträning under 
sportlovet. Antal platser är 
begränsade, först till kvarn. 
27 feb-2 mars, start kl 9. 
Vikingahallen och Träkvista 
fritidsgård.

Sportlovskul
Ta med eget pyssel eller 
använd det som finns i pys-
selrummet på Pysselhuset. 
27 feb-1 mars, mån-tor kl 11-
16. Pysselhuset (mitt emot 
bokhandeln), Mälarö torg 14 
D, Ekerö C. 

Skidor
Fritidsgårdarna Träkvista/
Stenhamra är i Maskbacken 
tisdagen den 28 februari kl 
18.30-21. Välkomna är de 
som går i årskurs 6 och upp 
till 17 år, liftkort gratis. 

Film
London River, regi: Rachid 
Bouchareb, Alg/Fra/GB 
2009. Medlemskort i Film-
studion berättigar till inträde 
till höstens samtliga filmer.
Enstaka biljetter får ej säljas. 
1 mars kl 19.30, Erskinesa-
len, Ekerö C.

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



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 26/2 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

Din NÄRAKUT för hund och katt!

www.vasterortdjursjukhus.se

Lätt 
att parkera, 

öppet alla dagar!

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

Tidsbokning har vi som vanligt vardagar 8-21 samt söndagar 10-16

Akutmottagning vardagar 8-21 samt lördag och söndag 10-16

Om du som kommer akut får
vänta längre än en timme

efter inskrivning, behöver du
inte betala akutavgift eller

akuttillägg på vårdavgiften. 

• 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

Charmiga, renrasiga york-
shireterriervalpar leverans-
klara v. 10. Två flickor, en 
pojke. Finns på Helgö. Från 
12000:-. För mer info: väl-
kommen in på min hemsida:
www.kattlagardenskennel.
se. 070-415 88 93. Katarina

Svart, vacker skalar (troli-
gen hane) 30 kr. Bolivianska 
fjärilsciklid-yngel på ca. 1 
cm 10 kr/st (zoopet.se) 
Fiskarna finns i Skärvik. 
070-745 64 13.

VW Polo 1.4 2008, har gått 
6100 mil. Mycket bra skick, 
nyservad (jan -12) och ny-
besiktad (dec -11). Sommar- 
och vinterdäck i bra skick 
ingår. Pris 79 000 kr. Ring 
Bo på 070-637 68 18.

Skinnsoffa. Vi måste tyvärr 
sälja vår mörkgröna finska 
soffa pga platsbrist. Mått 
200 cm lång och 90 cm 
hög. Finns i Ekerö C. Pris 
400:-. 0730-73 10 75.

1 par svarta pjäxor. Storlek 
41. Obetydligt använda. 
Pris 100 kr. 
Tel. 073-980 05 98.

UTHYRES

Stallplatser uthyres 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@hotmail.com

ÖNSKAS HYRA

Hobbygarage/lada önskas 
hyra. 50-200 kvm . Lokal 
kommer att användas för 
hobby-mek av bil. Om du/ni 
har något av intresse så kan 
ni kontakta mig på 073-697 
88 33. Frederik

Bostad sökes. Medelålders 
kvinna önskar hyra 2-3 rok 
inom pendlingsavst. Max 
5000 kr/m. Bor f n i Hede-
mora. Pga ändrade familje-
förh  flyttar jag inom en snar 
framtid till stockholmsomr 
där jag bodde tidigare i mitt 
liv och trivdes mycket bra. 
Tel. 070-216 44 02.

Önskar hyra omöblerat hus 
el lägenhet på Lovö, Ekerö 
eller Färingsö, gärna så nära 
stan som möjligt, då jag inte 
har bil, men allt är intres-
sant. Jag är rök- och djurfri, 
skötsam m stabil inkomst. 
Mvh Lisa 070-284 76 18, 
lisa@vegaproduktion.se

Jag är en skötsam kultu-
rellt intresserad pensionär 
som gärna vill stanna kvar 
på Mälaröarna ytterligare 
någon tid. Söker därför 
bostad. Möbl/omöbl, lgh/
stuga. Allt är av intresse.
073-776 93 20.

ROSOR OCH TACK

Stort tack till dig som 3/2 
körde hem min dotter från 
Ekerö C ner till Jungfrusund. 
Om jag förstod min dotter 
rätt, blev du själv upplockad 
och hemkörd när ingen 
buss gick, för att sedan ta 
egen bil, köra tillbaka till 
centrum och plocka upp 
henne?! Glad mamma 

 |  privata marknaden 2

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 



30   familj | 

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

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

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

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

TRYCK V-TAB, Södertälje 2012

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 Loke 
Berg på 
1-årsdagen 
den 10/2 
från 
mormor, 
morfar, 
mostrar, 
morbröder 
och kusiner.

Liten blir 
stor. Grat-
tis Elin på 
18-årsdagen
önskar 
mamma, 
pappa, 
Emma och 
pojkvännen 
Mattias.

Grattis Calle 
5 år den 
13/2 
önskar 
pappa, 
mamma och 
Dino.

Vårt lilla 
underverk 
Oscar är 
här. Född 
6/1 , 2012.
KS Solna.
Mamma 
och pappa 
är så stolta.

Vår fina 
Jonathan 
Graf
fyller 7 år 
den 26 
februari.
Grattis-
kramar från
mormor 
och morfar.

16/1 föddes 
vår lilla Zach 
Wilhelm 
Possander: 
3360 g, 
50 cm. 
Billy, 
Annelie, 
Kian och 
Sumo.

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Nu hemstäd!

Din jurist på Mälaröarna 

Humanjuridik 
Affärsjuridik

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

DÖDA

• Olle Emanuel Johansson, 
Ekerö, avled den 22 januari i 
en ålder av 82 år.

• Ann-Mari Voest, Adelsö, 
avled den 27 januari i en 
ålder av 84 år.

• Maria Margareta Pers-
son, Färingsö, avled den 3 
februari i en ålder av 95 år.

• Bengt Ingvar Kvarnlind, 
Ekerö, avled den 6 februari i 
en ålder av 64 år.

Brommaplan 420, Bromma  
Tel. 08-709 86  50 

 Johan Kull

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

AC - service

Skrotbilar 
hämtas

073-692 88 00

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

Vår käre

Rune
Gottfridsson

* 1 januari 1929
✝ 28 december 2011

Ekerö den 10 februari 2012 

E V A
Anna-Britta

Johan
Anders och Margareta
Andreas och Christine

Marcus
Syster, övrig släkt och vänner 

Enligt Runes önskan har avsked
tagits i familjekretsen. 

Vår älskade

Ann-Mari Voest
* 24 september 1927

✝ 27 januari 2012

Du fattas oss 

R U D O L F
ELIZABETH och TOM

Johan  Staffan  Elin
Anders  Hanna  Erik

GUNILLA och WILLARD
Sandra

JANNIKE och MAGNUS
Sanna  Thomas  Martin

Emil
Barnbarnsbarnen

Leo  Siri  Elliot  Felicia
Zeke  Elmer  Hedvig

Begravningen äger rum
torsdagen den 23 februari 

kl 14.00 i Lovö kyrka. Därefter
inbjudes till minnesstund. 
Tack till Ekgården, Ekerö 

för god omvårdnad.

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

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt eventuell jpgbild. 

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

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

Erskinesalen den 10/3 kl.18.00  
Bilj; ICA Supermarket, Tappström 
Biblioteket, Ekerö centrum 
Ticnet.se 0771-707070 
Vuxen 200kr Barn 100kr 

Läs MN 
på nätet 

malaro.com



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! 31

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

KONTORSMATERIAL M.M

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

    Tel 08-560 355 35   info@aseanna.se

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

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

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

www.howqvistanderson.se



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 2 845 000 kr/bud. TOMT 3 787 kvm. Kronhagsvägen 8.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ KRONHAGEN 2 rok, ca 80 kvm

Idylliskt enplanshus i toppskick Sjönära & sjöutsikt Öppen planlösning Generös altan i sydväst
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PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT 4 781 kvm. Ölstaborgsvägen 12.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ ÖLSTA 3 rok, ca 115 kvm + 5 kvm

Charmigt Kakelugn & vedspis Stor tomt med högt fint läge
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PRIS 1 275 000 kr/bud. AVGIFT 5 858 kr/månad Tegelbruksvägen 7 E.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ CENTRUM 3-4 rok, ca 79,5 kvm

Ljus & fräsch Balkong i väst Hiss Omtyckt förening
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PRIS 990 000 kr/bud. TOMT 2 541 kvm. Skogsbrynsvägen 37. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

FÄRINGSÖ FÄRJESTADEN plan tomt i lantligt lugnt område

Mycket nära badstrand Båtplats Godkänd infiltrationsbädd
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PRIS 3 600 000 kr/bud. AVGIFT 3 195 kr/månad Skolallén 4. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

LOVÖ DROTTNINGHOLM 5 rok, ca 78 + 55 kvm

Unik gavellägenhet på Drottningholm i toppskick!
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Bäst 
förberedd gör 

bäst affär.
Läs om Läge+ 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

