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

På kommunens öppna förskolor bekräftas det faktum som Försäkringskassan nyligen slagit fast: Mälaröarnas 
pappor tar ut mest föräldraledighet i hela länet.  På bilden ses Niklas med dottern Lovis som besöker Ekerös 
öppna förskola.    | 12                                  Foto: Lo Bäcklinder

Platsbrist 
och dåligt 
underhåll
Färentunaskolan har underdimensionerade och 
ej underhållna lokaler. Planer av åtgärder har 
funnits i många år, men ingenting har skett. | 4

NYA RIDSTIGAR I STENHAMRA
När kommunen gick in som mellanhand löste sig pro-
blemet med att hitta ridvägar för Färingsö rididrott. 
Detta ger hopp även för andra ridklubbar i kommu-
nen. | 6

”Alliansen måste före valet redovisa vilket 
röstdeltagande och även vilken röstövervikt 
som måste uppnås för att följa valresultatet. 
Vad gäller ekonomin för kommunen är det 
en helt annan fråga. Det är inte ekonomin 
som folkomröstningen gäller.” | 28 tyck

FÖRBEREDER FOLKOMRÖSTNING
I kommunhuset pågår föberedelserna inför den stun-
dande folkomröstningen för fullt. Allt måste klaffa och 
ju närmare datumet kommer desto febrilare verksam-
het. | 20

ÅTERVINNING TILL ADELSÖ
Adelsöborna har varit utan återvinningsstation i snart 
tre år. Nu ser det ut som att en station kan komma på 
plats före sommaren. | 14

MEDIUM PÅ 
SLOTTET
Mediet Terry Evans 
från TV 7:s progran 
”Det okända” besökte 
Ekebyhovs slott för att 
undersöka om det fanns 
några paranormala fe-
nomen på slottet.  | 22
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Byggmaterial sedan 1922. Vi lägger det där du vill ha det

Mälarö omsorg bedriver hemtjänst 
med hjärta, omtanke och kompetens 

– specialiserade på demens och 
den äldre människans behov 

Se separat annons sid 24 om föredrag 
om demens som erbjuds allmänheten

08-560 243 66  www.malaroomsorg.se
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UTSTÄLLNINGAR

Drottningholm
”Kamelia Royale” – Utställ-
ning av blomsterkungen 
Tage Andersen i Déjeunersa-
longen, Drottningholmstea-
ter. 10 mars-15 april kl 11-17.

Ekebyhovs slott
Målningar av Pia Almqvist 
Laurin. Lör-sön kl 12-16. 
Ekebyhovs slottsgalleri. 
Arr: Mälaröarnas konstför-
ening.

Hantverksstallet
Siv Norman – emalj, Malin 
Norlander – akvareller. 8 
mars-1 april, vernissage 
10 mars. Öppet tors-sön 
kl 11-16. Hantverksstallet, 
Jungfrusunds marina.

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 tors 
kl 10-14.30.  IT-ladan. Arr: 
Mälaröarnas pensionärsför-
eningar.

Juristjouren
Varannan onsdag, boka 

kostnadsfritt jurist i 15 min. 
Kan bokas samma dag. 7 
mars kl 17.30-19, Biblioteket, 
Ekerö C. Samarr: Jurist-
jouren.

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
Varje fredag kl 10 är barn 
från 3 år och småsyskon 
välkomna till biblioteket i 
Ekerö centrum för att träffa 
alla som bor i sagoskogen.

Porslinsmålning
Fritidsverksamhet för äldre. 
Ingen deltagaravgift men 
färg, penslar, porslin mm 
bekostas själv. 7 och 14 
mars kl 9-12, Träfflokalen, 
Stockbygården, Klyvaresti-
gen 1, Stenhamra.

Tema världen 
Intressanta personer 
berättar om olika världar. 7 
mars: ”En inre resa mot en 
bättre värld” med Elisabet 

Lindskog, 14 mars: ”Minnes-
bilder från 1 år i Kiribati – ett 
klimathotat  örike i Söderha-
vet” med Annevi Sjöberg. Kl 
12-13, biblioteket, Ekerö C. 
Samarr: Café Byblos, Stu-
dieförbundet vuxenskolan 
Mälaröarna.

Opera light
En show med operett, musi-
kal, opera, humor och dans. 
Biljetter ICA och biblioteket. 
10 mars kl 18, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Ekebyhovs slott
10 mars kl 14: Carl Jonas 
Arnberg, sång och David 
Tallroth, gitarr, framför egna 
och andras låtar. Kaféansva-
riga: Ekerökören. 11 mars kl 
14: Musik av Kulturskolans 
elever. Kl 17: Årsmöte med 
Ekebyhovs slotts vänför-
ening i Wrangelska salen. 
Kaféansvariga: Mälaröarnas 
kammarorkester. 17 mars 
kl 14: Mälarstråk från Lovö. 
18 mars kl 14: Barn från 
Bromma-Hässelby Suzu-
kiförening spelar fiol under 
ledning av Åsa Bevegård. 
Kaféansvariga: Mälarö SOK.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

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

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

När ska man egentligen börja pensionsspara?

Kan man 

pensionsspara i 

hållbara fonder?

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

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1100 E Ekkke öörö centttrumEEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LLLörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

      

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Rabatten gäller på bågen vid köp av kompletta 
glasögon t.o.m. 10/4 2012. 

Kan ej kombineras med andra erbjudanden

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

0808 5-56060 3 31313 1 100 0808 5-56060 3 31313 1100 E Ekkke öörö centttrumEEkkke öörö centttrum SS Snetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt SSSnetttttt emottt SSSy ttstembbbolllagettt 
MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LL Lörörör 11 100.0.000000-1-1155.5.000000MåMåMån-n-n frfrfreee 101010 0.0.00-0-0 181818 3.3.300.0. LLLörörör 11100.0.000000-1-1155.5.000000

Vi bjuder alltid 
på kaffe!

Till dig som          glasögon!
   

Tordagen den 
8 mars möter du 
bågexperten Jens 
från Tom Ford! 
Mingla med 
oss mellan 
kl 12.00 - 18.30!

Ta även del 
av våra kampanjer 
för dagen. 

Specialvisning!
Just 
nu!

gggg ggggggg       

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Varmt välkomna!

35 år = 35 % rabatt!

65 år = 65 % rabatt!

100 år = bågen GRATIS! 

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

t ttt tK litKKKK ilit t

Din ålder i rabatt
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EKERÖ 08-564 109 80

Accepterat pris: 2 175 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 108 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 170 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1970
Adress: Lupingränd 11C
Visas sön 4/3 kl. 12:30-13:30. Ring
för ev. omvisning måndag

Bra planerat Atriumhus i vinkel
med härlig trädäckad innergård
utan insyn. Här finns förråd och
nybyggd bastu!
Renoverat kök från år 2010/2011,
tre sovrum, stort vardagsrum, två
våtutrymmen och tvättstuga.
Garageplats ingår! Baksidan med
altan o trädgård i söder som
vetter mot allmänning!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2097.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

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
Ring för visning!

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: 2 150 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 70 kvm
Tomt: 925 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1950
Adress: Skarnholmsvägen 12
Visas sön 4/3 kl. 14:00-15:00. Ring
för ev. omvisning måndag!

Välbevarat och smakfullt
renoverat hus om 70kvm med allt
i ett och samma plan. Stor ny
altan i sydväst längs hela
framsidans fasad. Värmande
vedspis i husets mitt.
Tilläggsisolerad o nymålad fasad.
Gångavstånd till bad samt
Kungsberga med Konsum, buss
mm. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3056.

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA

Fast pris: Från 4 845 000:-
6-7 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea:170- 182 kvm
Tomt: ca 1 000-1 300 kvm
Byggt: 2012
Adress: Fantans Väg 2-13
Visas sön 4/3 14.00-14.45

På härlig sydsluttning erbjuder C4
Hus ljusa moderna villor i två plan
på tomter med äganderätt.
Fantastisk sydvästsluttning ner
mot Mälaren och den anlagda
badviken! Här bor man nära natur,
bad och all tänkbar service och
kommunikationer. Möjlighet till
inflyttning redan i september/
oktober 2012. Välkomna, se våra
visningsskyltar!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2864.

EKERÖ VÄSTRA SANDUDDEN

Accepterat pris: 3 000 000:-
6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 143 kvm
Tomt: 1 694 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 2005
Adress: Björkviksvägen 59 a
Visas sön 4/3 kl. 14:00-15:00. Ring för ev. omvisning
tisdag

Med vackert läge på stor plan tomt ligger denna 1-plans villa med underbar trädäckad altan i sydvästläge.
Helt insynsskyddat med utsikt över ängar och åkrar. Nära till vatten!
Trevligt planerat hus med mycket sällskapsyta och extra förråd på tomten. Tel: 08-564 109 80.
Snabbsök via webbnr: 1071-3039.

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN

Accepterat pris: 5 450 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 215 kvm
Tomt: 1 601 kvm Naturtomt
Byggt: 2012
Adress: Enlundaberg
Visas sön 11/3 13.30-14.30

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 och sjöutsikt.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3019.

FÄRINGSÖ TROXHAMMAR

Accepterat pris: 1 395 000:-
Boarea: 73,5 kvm, biarea: 4 kvm
Avgift: 4.235:-/mån inkl vatten/
sophämtning/garage
Adress: Blåsbacksvägen 97
Visas sön 4/3 12.15-13.15

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

3:A FÄRINGSÖ STENHAMRA
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FÄRENTUNA | Färentuna-
skolan är underdimensione-
rad. Förutom att lokalerna 
är för små är de också ner-
gångna och även utemiljön 
är sliten. Sedan 1991 har 
kommunen vid ett flertal 
tillfället tagit fram förslag 
på hur en ny skola ska 
se ut, men ingenting har 
gjorts. Nu har föräldraför-
eningen fått nog.

– Skolan är underdimensio-
nerad för det antal barn som 
går där. Det gäller även för-
skolan. En rapport som kom-
munen beställt av arkitekt-
byrån White, fastställer att 
skolan har 500 kvadratmeter 
för lite plats för barnen idag. 
Sedan räknar man med att 
barntalet fram till 2016 kom-
mer att öka med 20 procent. 
Problemet kommer med an-
dra ord att bara bli större och 
större, säger Ylva Skoglösa 
från föräldraföreningen i Fä-
rentunaskolan.

Måndagen den 20 februari 
kallade föräldraföreningen 
till möte dit man inbjudit 
Marie Truedsson, biträdande 
produktionschef på kommu-
nen.

– Färentunaskolan är ett 
pågående projekt i Ekerö 
kommun och ligger just nu 
under beredning hos oss 
tjänstemän. Ärendet har ut-

retts och beretts under en 
längre tid. Arbetet har utgått 
från behovet på alla områden 
för skolan, lokalytor, elevan-
tal, kapacitet och prognoser 
för framtiden, berättar Marie 
Truedsson.

I arbetet ingår den konsult-
rapport som White arkitek-
ter tagit fram som ett förslag 
på vad och hur man skulle 
kunna göra för att tillgodose 
behoven.

Ylva Skoglösa från föräld-
raföreningen berättar att de 
har tagit del av konsultrap-
porten. 

– Den ser fantastisk ut. 
Problemet är bara att det ska 
kosta 83 miljoner kronor. 
Var ska man ta dessa pengar 
från, frågar sig Ylva Skog-
lösa.

– Kommunens syn på den 
rapporten är att den är ett 
arbetsmaterial. Några beslut 
finns ännu inte tagna i ären-
det, fortsätter Marie Trueds-
son. 

Just nu pågår ett arbete med 
att se över fler alternativ som 
finns för att ta hand om si-
tuationen på Färentuna. Man 
ser också över finansieringen. 
Marie Truedson säger att am-
bitionen är att ärendet ska 
hanteras i så snabb takt som 
möjligt, men någon detalje-

rad tidsplan finns ännu inte. 
Det kommer också inom de 
närmaste månaderna att gö-
ras en statusbesiktning av de-
lar av de befintliga lokalerna 
på Färentuna skola. 

I budgeten för 2012 finns 
cirka 30 miljoner kronor i 
avsatta medel för åtgärder av 
situationen och renovering 
av skolan. 

– Jag tror att man under 
de senaste tio åren varje år 
har reserverat 30 miljoner 
kronor i budget för att lösa 
Färentunaskolans problem. 
Ändå har ingenting åtgärdats 
förutom för två år sedan. Då 
blev de tvungna att under en 
hastigt inkallad process riva 
två väggar i förskolan för det 
var mögelangrepp där, kom-
menterar Ylva Skoglösa. 

Katarina Hawkins är rektor 
på Färentunaskolan sedan 
2007 och har dessförinnan 
arbetat som lärare på skolan 
sedan 1994.

– Det lokalprogram som 
är framtaget började vi jobba 
med 2009. Mycket litet har 
gjorts med den inre och yttre 

arbetsmiljön med hänvis-
ning till att det snart ska byg-
gas om. Även innan detta 
lokalprogram togs fram, har 
det varit åtminstone ett seri-
öst initiativ tidigare där man 
planerade och ritade på en 
tillbyggnation. Detta blev 
dock bortprioriterat, berättar 
Katarina Hawkins.

Underkapaciteten i yta gör 
att det är mycket trångt i de 
olika husen. 

– Förutom att trängseln gör 
det mycket svårarbetat, gör 
uppdelningen i de olika hu-
sen att det är otroligt svårt att 
organisera och få kontinuitet 
i organisationen. Barnkullar-
na är väldigt olika stora från 
år till år. Det varierar mellan 
20 barn upp till 45. Då måste 
vi flytta runt och förändra 
från år till år. Kontinuitet för 
elever och personal att bygga 
upp organisation och beman-
ning, står och faller med att 
vi hela tiden måste hanka oss 
fram och rigga utifrån hur 
barnkullarna ser ut och för-
söka få plats.

Hon beskriver även trafiksi-
tuationen som oroväckande 
vid hämtning och lämning 
samt vid leveranser. 

Bakom en av byggnaderna 
ska föräldrarna lämna sina 
barn. Här finns ingen vänd-
plan vilket gör att bilarna får 

backa sig ut efter lämning. 
Förskoleföräldrar parkerar i 
busslingan. Det är trångt och 
många bilar i omlopp och är 
en säkerhetsrisk.

– Det finns så mycket po-
tential i Färentuna förskola 
och skola, fantastiska barn 
och elever och ambitiösa, 
professionella pedagoger 
som driver på den peda-
gogiska utvecklingen men 
underdimensionerade och 
ej underhållna lokaler är vår 
akilleshäl, säger Katarina 
Hawkins.  

Tekniska nämnden på kom-
munen är en produktions-
nämnd och står för förvalt-
ning, drift och underhåll. 
Anna-Karin Ullgren är ord-
förande för tekniska nämn-
den. Hur ställer man sig inom 

nämnden till problemen med 
Färentuna skola? 

– I dagsläget är det en kom-
munstyrelsefråga helt och 
fullt när det gäller åtgärder 
och investeringar i fastighe-
terna. Så länge kommunsty-
relsen inte ger ett klartecken 
på åtgärder, då är det inte en 
fråga för tekniska nämnden, 
förklarar Anna-Karin Ull-
gren.

– Inga beslut har fattats och 
inget ärende har förelagts 
kommunstyrelsen. Vi arbe-
tar fortfarande med bland 
annat kostnadsberäkningar 
och avstämning av ekonomi 
för att kunna presentera ett 
förslag, säger Frank Renebo, 
fastighetschef på kommu-
nen.

                            
                            EWA LINNROS

Platsbrist och eftersatt underhåll

”Ej underhållna 
lokaler är vår 
akilleshäl”

Färentuna skola har stort behov av renovering. I nära tio års tid har det 
planerats för åtgärder men ännu har inget beslut fattats.  
       Foto: Ewa Linnros
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Gudstjänster

ONSDAG 7 MARS

Timmermannens kapell kl 18.30

Stenhamra församlingsgård

Ungdomsmässa
Kiki Svee
Mats Pyhäjärvi

TORSDAG 8 MARS

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Ellen Jakobsson

SÖNDAG 11 MARS

Hilleshögs kyrka kl 11.00

Gudstjänst med nattvard
Tredje söndagen i fastan
Ellen Jakobsson

TORSDAG 15 MARS

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Lars Brattgård

SÖNDAG 18 MARS

Skå kyrka kl 11.00

Gudstjänst
Midfastosöndagen
Lars Brattgård
Flöjtsolist

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

MUSIKCAFÉ med Favo-kören

-Gospel, jazz och visa

Medverkande: Favo-kören, solister och instrumentalister,  
Maria Wackt sång, Jonas Lundahl körledare.
Caféet öppnar kl 14.00, pris 50 kronor. 
Intäkterna går oavkortat till Fasteinsamlingen 
-Allt för att utrota hungern.

LÖRDAG 17 MARS Plats: Stenhamra församlingsgård

   Herman Palmsalen kl 15.00

                Välkommen!

Detta händer

Öppet kyrkis -Ljus & sångstund 

tema “Inför påsk”

ONSDAG 7 MARS

Stenhamra församlingsgård, Timmermannens kapell 

kl. 10.00

FREDAG 9 MARS

Färentuna församlingshem, Färentuna kyrka kl 10.00

Öppet hus -Sopplunch
  
TORSDAG 8 MARS

Stenhamra församlingsgård kl 12.00

Gösta Lindgren pratar om väntjänsten, andakt

TORSDAG 15 MARS

Stenhamra församlingsgård kl 12.00

Brödauktion till förmån för Fasteinsamlingen
-Allt för att utrota hungern. Andakt

Grundkurs i kristen tro 

-Lilla katekesen
  
TORSDAG 15 MARS

Stenhamra församlingsgård kl 17.00

Lars Brattgård



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

Priserna gäller vecka 10 t o m söndag 11/3-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

KOM OCH
PROVSMAKA
Fredagen den 9 mars mellan klockan 
11–19 bjuder vi på Boeuf Bourgogne. 
Varmt välkommen!

 Potatis 
 Swegro.   5 kg.   

Klass 2. Fast. 

Ord pris 32:90/st. 

 Jfr pris 03:00/kg.     

 Torskfi lé 
 Östersjön.     

MSC märkt.       

 Jordgubbar 
 Spanien.   250 g.   Klass 1.  

 Jfr pris 39:60/kg.     

 Från vår manuella delikatess !

 Källarrökt Skinka 
 Scan.      

     

 Nötstek 
 Svenskt Butikskött. Gotland. 

Ursprung Sverige.     

Av fransyska.      

  

 79k    /kg   

 9  90  /förp 

  

 29  90  /st 
 Lokalodlade !

 Tulpaner 
 Alverbäcks.   10-pack.    

     

  

 15k    /st 

  

 179k   
 /kg 

manuella
fi skdisken

  

 89k    /kg 
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STENHAMRA | Under 
många år har en stor del 
av Färingsös hästägare 
haft problem med att hitta 
lämpliga ridstigar i sina 
omgivningar. Nu har dock 
en överenskommelse 
mellan klubben Färingsö 
rididrott, kommunen och 
markägare öppnat för långa 
ridturer i omgivningarna. 
Detta ger hopp för fler ryt-
tare i kommunen.

Ovarsamma ryttare som ri-
der sönder marker och plan-
teringar eller ogina markä-
gare som vägrar låta hästar 
gå över deras ägor; två sidor 
av samma mynt, som visar 
att försiktighet och hänsyn 
är extra viktigt för att nå sam-
förstånd när det gäller ridsti-
gar.

Strax utanför Stenhamra 
har just en sådan uppgörelse 
nyligen kommit till stånd. 

– Det är verkligen jättero-
ligt att vi har fått till den här 
överenskommelsen efter de 
nästan femton år som vi inte 
har kunnat rida ut i naturen, 
säger Sture Larsson från Fä-
ringsö rididrott, som nyligen 
fick klartecken av ägaren till 
marken invid ridskolan att 
nyttja en längre ridstig som 
löper över den.

Under den tid som ridskolan 
varit omgärdad av mark som 
de inte haft tillåtelse att rida 
på har de fått koncentrera sin 
verksamhet till de egna rid-
banorna. På sommaren har 
de flyttat verksamheten till 
Roslagen och på så sätt fått 
sin beskärda del av uteritter, 
men har ändå saknat möjlig-
heten att kunna rida i natu-
ren på till exempel lov och 
helger.

Den största delen av äran 
för att överenskommelsen 
äntligen är i lås ger Sture 
Larsson till kommunens 
tjänstemän som deltagit i 
förhandlingarna.

– Det var när de gick in som 
mellanhand som det hela lös-
te sig, beskriver han.

Nu är ett avtal skrivet 
mellan kommunen och 
markägaren om nyttjan-
det av ridvägen. Sedan har 
ett nytt avtal skrivits mel-
lan Färingsö rididrott och 
kommunen och på så sätt 
har markägaren kommunen 
som garant för att allt går rätt 
till. Ridklubben arrenderar 
ridvägen kostnadsfritt och 
står själv för underhållet.

Nu ger överenskommel-
sen hopp till andra stallägare 
och ryttare för fortfarande 

pågår förhandlingar med 
markägare runt om på Fä-
ringsö. 

Angelica Aronsson, miljö-
samordnare på kommunen 
är en av dem som har arbetat 
hårt för att hitta lösningar 
som alla kan vara överens 
om.

– Hästnäringen är stor i kom-
munen och vi vill gärna ha 
ridskolor i tätorterna så att 
de är tillgängliga för alla. Där-
för är det viktigt för oss att 
det här fungerar. Vi har haft 
många möten med de olika 
parterna och på flera håll har 
det bildats ridstigsföreningar 
som förhandlar med markä-
gare, men ännu är inga andra 
marköverenskommelser än 
den i Stenhamra klara så vitt 
jag vet, säger hon. 

Även om Sture Larsson är 
nöjd med att ha fått tillträde 
till ridvägar kring sin egen 
ridskola ser han med för-

hoppning fram emot att även 
andra markägare ska släppa 
ut ryttare på sina ägor.

– Så fort det löser sig med 
ridvägar på Färentunahållet 
så blir det möjligt att ta sig 
fram med häst över i stort 
sett hela Färingsö.

I första skedet längtar dock 
Sture Larsson och hans per-
sonal efter att kunna rida 
ut på långritt i naturen med 
ridskolans elever under det 
kommande sportlovet och 
påsklovet.

LO BÄCKLINDER

Nya ridstigar i Stenhamra

”Det var när 
kommunen gick in 
som mellanhand 
som det löste sig”

På Färingsö har det sedan länge varit problem med att få till överenskommelser mellan ridklubbar och mark-
ägare om ridvägar. En överenskommelse i Stenhamraområdet kan nu bana väg för fler.

 Arkivfoto: Ove Westerberg

FAKTA HÄSTAR OCH ALLEMANSRÄTTEN

>> Allemansrätten sträcker sig inte lika långt för rytta-
re som för den som tar sig fram till fots i naturen. Detta 
beror på att ridning kan skada marken. Därför får man 
inte rida på områden där det är risk att skada marken.

>> Rider man på samma plats flera gånger måste man 
ha markägarens tillstånd att rida. Samma sak gäller vid 
ridning i större grupper i organiserade former.

>> Normalt är det tillåtet att rida på enskilda vägar. Om 
ridningen orsakar stor skada kan markägaren få tillstånd 
av kommunen att sätta upp en skylt som förbjuder ridning.

Skå

 Lax i skivor 
 Odlad i Norge.   100 g.   
Kallrökt/Gravad. 
  Jfr pris 200:00/kg.    

Färsk hummer
Canada . Ca   450 g.    

  

 2 
för

Priserna gäller för v 10 (5/3–11/3 2012)

 Fläskkotlett 
 Ursprung Sverige.     Benfri i bit. Vac.      

   /kg 

   /st  Fläsklägg 
 Ursprung Sverige.     
Rimmad med ben. Vac.     
Max 2 köp/hushåll.  

 /kg 
 /kg Gul lök

Sverige .      



      GOSPEL
        KONSERT
FRIDHEMSKYRKANS 
KÖR  Mora

EKERÖ GOSPEL

CALVIN BRIDGES
Chicago

piano:
Daniel Stenbaek  
bas:
Magnus Ahlgren  
trummor:
Kalle Johansson  
dirigenter:
Ingrid Eriksson
Pernilla Thörewik
Daniel Stenbaek

Entré: 50 kr
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Lördag 17/3 kl 18.00 i Ekebyhovskyrkan

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 4 2012

Tisdag 6/3
Passionsandakt kl 19.00

hemma hos Thomas Billig,  
Orangeriet, Christer Kivi 

Onsdag 7/3
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Pernilla Hammarström, 
orgel: Mait Thoäng

Torsdag 8/3
Ekebyhovskyrkan kl 08.00

MEDITATION, Jonas Gräslund

Söndag 11/3

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, 
orgel: Helena Hansson

Lovö kyrka kl 11.00

TEMAGUDSTJÄNST –  
MEDMÄNNISKAN, Christer Kivi, 
Röda korset- Lovökretsen, 
Sonorakören, dirigent: Mait Thoäng

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSGUDSTJÄNST, Staffan 
Eklund,  Musik: Helena Hansson

Munsö församlingsgård kl 18.00

MÄSSA I TAIZÉTON, Pernilla  
Hammarström, piano: Mait Thoäng

Tisdag 13/3
Passionsandakt kl 19.00

hemma hos Elisabeth Lagerfelt, 
Malmvik, Christer Kivi

Onsdag14/3

”HUSFÖRHÖR” kl 19.00 hos  
Bengta Redlund, Munsö, Lizen 
Anterud

Ekebyhovskyrkan kl 19.00

 MÄSSA, Jonas Gräslund 
orgel: Mait Thoäng 

Torsdag 15/3
Ekebyhovskyrkan kl 08.00

MEDITATION, Jonas Gräslund

Lördag 17/3
Ekebyhovskyrkan kl 18.00

KONSERT, Ekerö Gospel med  
gäster, piano: Daniel Stenbaek

Söndag 18/3
Adelsö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Lizen Anterud, 
orgel: Rickard Backlund

Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Ralph Sjöholm, Ekerö 
Gospel, piano: Daniel Stenbaek

Lovö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA , Christer Kivi, Lovö 
barnkör, Klara Valkare, orgel: Leif Asp

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA - ”BIBLIOLOG” 
Jonas Gräslund,  Ekerö Gospel, 
piano: Daniel Stenbaek

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

10/3 - Arbeta för det goda/
Second hand 
17/3 - Hos kyrkan i Etiopien - 
Jonas Gräslund berättar

Allt för att utrota hungern ...
Risodlaren Paen Ren från Kam-
bodja har fem barn och en make 
att försörja. 

Hon går upp tidigt varje morgon och ar-
betar sju dagar i veckan. Ändå räcker inte 

på två måltider. 

säger hon. 
Genom ACT-alliansen (kyrkornas sam-

arbetsorganisation) har hennes tre yngsta 
-
-

hjälpa till på jordbruket. 
Ibland hjälper också hennes make till. 

psykiska problem är det Paen som har hu-
vudansvaret

Genom ACT-alliansen har Paen Rens 

-

skolmaterial.Nästa år hoppas hon kunna 

och handpump till brunnen. Och så ska jag 

text: Anna Jonsson, foto: RATNA LEAK/IKON 

Från jazzens pärlor 
till  Jussis höjder
tenor
Mikael Stenbaek

piano 
Daniel Stenbaek

ÖPPET HUS
Torsdag 15/3 kl 13.30                          

i Munsö församlingsgård
Kaffe, andakt och program

ÖPPET HUS
Torsdag 15/3 kl 12.00                          

i Ekebyhovskyrkan 
Soppa, andakt och program

Jeja Sundström
framför sina tankeväckande och roliga sånger                

tillsammans med keyboardisten 

Stefan Lindstein



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

Ekerö Träkvista
För den stora familjen! Nästan 300 kvm fördelat på 6 sovrum, 2 allrum båda med öppenspis, 4 wc-/bad-/
duschrum, tvättstuga, bastu, flertalet förråd och ca 40 kvm inglasat uterum med öppenspis. Allt i mycket bra
skick, bl a nytt helkaklat badrum 2012. Ett perfekt boende för dig som söker många rum. Dubbelgarage. Liten
rund utomhus pool. Perfekt läge med närhet till både bad och naturområde. Endast en kort promenad till
dagis, skola och buss. Besiktigad och dolda-fel försäkrad.

*Boarea: 180 kvm
*Tomt: 812 kvm sluttningstomt
*Accepteratpris: 4 695 000 kr
  

Boarea: 180 kvm
Tomt: 812 kvm sluttningstomt
Accepteratpris: 4 695 000 kr

Hummelvretsvägen 1
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

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

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

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

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, Biyta: 52 kvm
*Tomt: 420 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 250 000 kr

  Boarea: 120 kvm, Biyta: 52 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 Skärvik
Sjönära enplansvilla på hörntomt i populära Skärvik.
Genomgående bra standard. Kaklade badrum, stort
vardagsrum i vinkel med braskamin. 4 bra sovrum och
garage ombyggt till kontorsrum. Fantastisk trädgård
som måste upplevas, blommar hela sommaren Stor
härlig altan i sydväst med sol hela dagen. Besiktigad.

*Boarea: 196 kvm, 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  Älby Hage (Helgö)
Nästan nybyggd villa med gammeldags charm i härligt
lantlig miljö vid populära Helgö. Genomgående hög
standard med stora öppna sällskapsytor. Plan lättskött
tomt med endast några hundra meter till Mälaren, viss
sjöglimt. Stor fin altan i söder med sol hela dagen. Cykel-
avstånd 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

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.

*Boarea: 192 kvm, biarea: 100 kvm
*Tomt: 1 360 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 5 950 000 kr

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

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

Ekerö Träkvista
Modern villa byggd 2007 med 7,5 med 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, tvättstuga och generös
groventré 2011.  Mycket barnvänlig tomt och område. Kort promenad till skola, dagis, buss och bad.
Besiktigad.

*Boarea: 215 kvm
*Tomt: 974 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 5 395 000 kr

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

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

  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
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40



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

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

*Boarea: 160 kvm
*Tomt: 3 888 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 950 000 kr
*TureholmsvÃ¤gen 146
*Lena Falck 070-759 59 97

  
Boarea: 160 kvm
Tomt: 3 888 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 950 000 kr
Tureholmsvägen 146
Lena Falck 070-759 59 97

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
uteförråd och garage i länga. Perfekt solläge. Barnvänligt
och populärt område. 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 Stenhamra
Charmigt hus om 50 + 50 kvm i toppskick. Totalrenoverat
under de senaste 6 åren. Kök med öppen planlösning mot
vardagsrum med öppen spis. Ett bra sovrum. Källare med
nykaklat duschrum, bastu och tvättstuga. Allrum och bra
förråd. Stort altandäck. Kommunalt v/a och vattenburen
golvvärme i båda planen. Ett superfint hus!

*Boarea: 50 kvm, Biyta: 50 kvm
*Tomt: 1 039 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 2 495 000 kr
*Klyvarestigen 27A
*Helene DahlbÃ¤ck 0708-37 03 03
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 50 kvm, Biyta: 50 kvm
Tomt: 1 039 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 2 495 000 kr
Klyvarestigen 27A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Harholmen
Sjönära och lite sjöutsikt! Båtplats vid brygga och fin bad-
strand endast några minuter från huset. Fastigheten är
mycket välskött och har ett härligt läge på södervänd och
högt belägen natur/skogstomt. Mysigt 1-plans hus ca 55
kvm by 1957. 2-3 rum och kök + duschrum. Trägolv. Bras-
kamin. Stor altan med sol hela dagen. Isolerat garage ca 35
kvm med el och indraget vatten. Vinterbonad friggebod.
Tillstånd finns för anläggning av nytt avlopp. Besiktigad.

*Boarea: 55 kvm, biarea: 5 kvm
*Tomt: 3 187 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 1 695 000 kr
*HarholmsvÃ¤gen 29
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  
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

Färingsö - Sundby By
Mycket trevlig fastighet belägen i kulturby intill väderkvarn.
Välskötta byggnader! Villa ca 220 kvm helt om/tillbyggd
1983-85.  Garage/verkstad ca 79 kvm (travers lyft, el, v/a,
wc, förrådsvind). Låg driftskostnad, bergvärme -10. 2 stora
altaner + balkong. Fin gammeldags trädgård. Växthus.
Besiktigad. Nära till busshållplats.

*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

Färingsö Stenhamra
Charmig modern villa byggd -04 i härlig vildmarksanda.
Här suddas gränsen mellan ute och inne ut. 4 sovrum, 2
stora allrum, varav ett med mysig braskamin. Stilrent nytt
kök, 2 fräscha duschrum. Stor balkong under tak, generöst
trädäck (120 kvm) runt hela villan. Stor härlig tomt
omgärdad av gärdsgård. Lantligt läge. Besiktigad.

*Boarea: 112 kvm
*Tomt: 3 335 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 795 000 kr
*Morsarvet
*Maria Pettersson 0737-28 63 28
*MÃ¤klarringen EkerÃ¶ 08-560 328 40

  

Boarea: 112 kvm
Tomt: 3 335 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 795 000 kr
Morsarvet
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Färingsö Skå
Stort härligt hus på södra Färingsö! Fin utsikt och lite
glitter från Mälaren på håll. Sällskapsdel med braskamin,
4-5 sovrum + loftrum. Renoveringsbehov. Södervänd
tomt mot skogsområde. Pool, altan och stor balkong.
Äldre byggnad ca 75 kvm, möjligt förråd/kontor mm.
Lantligt läge, ca 15 min från Bromma, 5 min från Ekerö
Centrum. Ringmärkt!

*Boarea: 188 kvm
*Tomt: 1 446 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 450 000 kr
*EnlundavÃ¤gen 40
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  
Boarea: 188 kvm
Tomt: 1 446 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 450 000 kr
Enlundavägen 40
Carola Sellman 0702-56 00 77

Färingsö Stenhamra
Bra skick och centralt läge i Gamla Stenhamra! 3 minuters
promenad från Mälaren med fint bad. Bergvärme. Trevlig
villa, totalt 210 kvm i genomgånde bra skick. Renoverad
och moderniserad. Nytt kök, kaklade våtrum, 3-4 sovrum
+ arbetsrum och 2 sällskapsrum. Plan insynsskyddad
trädgård. Garage i huset. 2 förråd. Besiktigad.

*Boarea: 107 kvm, biarea: 103 kvm
*Tomt: 1 581 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 3 325 000 kr
*StrandvÃ¤gen 4
*Carola Sellman 0702-56 00 77

  
Boarea: 107 kvm, biarea: 103 kvm
Tomt: 1 581 kvm plan trädgårdstomt
Accepterat pris: 3 325 000 kr
Strandvägen 4
Carola Sellman 0702-56 00 77

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.
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MÄLARÖARNA | Kötider 
för dagspendlarna har 
ökat och Brommaplan är 
ny ”värsting”.  Restiden på 
morgonen från Ekerö cent-
rum till Brommaplan har 
ökat med 77 procent och 
med 109 procent på efter-
middagen.

Åtta minuter längre tar det 
numera att ta sig hem från 
Brommaplan till Ekerö cent-
rum. Det visar en ny statistik 
om Stockholmspendlarnas 
restider och är en uppfölj-
ningen av en undersökning 
från mars 2010,  gjord av 
TomTom, leverantör av posi-
tionerings- och navigerings-
tjänster. 

Mätningar har gjorts av 
Stockholmsbilisternas kör-
mönster från och till utvalda 
förorter i Stockholm där för- 
och eftermiddagarnas rus-
ningstrafik har jämförts med 
övriga tider på dygnet när tra-
fiken flyter.

 Den ökade restiden under 
rusningstrafik totalt sett för 
både morgon- och eftermid-
dag för de som pendlar till 
och från Brommaplan, är idag 
110 procent jämfört med 2010 
då ökningen under rusnings-
trafik var 84 procent. Brom-
maplan är i och med detta ny 
etta på ”värstinglistan” med 
skillnader på upp till 130 pro-

cent mer tid i trafiken under 
rusningstrafik i förhållande 
till övriga tider på dygnet när 
trafiken flyter. 

Brommaplan är allra värst 
drabbat av förorterna när det 
gäller eftermiddagens rus-
ningstrafik. För sträckan till 
Ekerö centrum var skillnaden 
109 procent.

 

Jämför man rusningstrafi-
ken mellan klockan 8 och 9 
på morgonen med tidpunk-
ter på dygnet utan nämnvärt 
mycket trafik, är de tre mest 
trafikdrabbade förorterna 
Täby, Nacka och Skärholmen, 
vilket är samma resultat som 
i mars 2011.

Det pågår ett programarbete 
kring Brommaplans centrum 
på Stockholms stads stads-
byggnadskontor där man 
planerar ett större utbud av 

service och bostäder. Men när 
det gäller trafiksituationen 
sker inte några övergripande 
insatser.

– Det pågår lite olika stu-
dier, men några dagsaktuella 
planer för att öka trafikge-
nomströmningen genom 
Brommaplan finns inte. Det 
är mera långsiktigt i så fall. På 
kort sikt finns inga särskilda 
planer för Brommaplan, det 
är en svåråtgärdad plats, säger 
Rolf Gäfvert på Stockholms 
stads trafikkontor.

Hur ombyggnaden av Brom-
maplan kan komma att på-
verka trafiken från Mälar-
öarna  togs upp på senaste 
kommunfullmäktige i Ekerö 
kommun. Bland annat frå-
gade Ylva Forslid (Ö) på vil-
ket sätt kommunen  försökt 
att påverka planeringsarbetet 
kring ombyggnaden. Peter 
Carpelan (M) svarade att 
kommunen inte har någon 
möjlighet att påverka Stock-
holms stads planer, mer än 
att framföra Ekerö kommuns 
synpunkter. 

Detta har också gjorts i 
form av ett flertal skrivelser 
och möten där man från kom-
munens sida framfört önskan 
om att Stockholms stad ska ta 
hänsyn till Ekerö kommun i 
ombyggnadsarbetet.
Rolf Gäfvert säger att det 

blir Förbifart Stockholm 
som kommer att göra den 
väsentliga skillnaden för 
pendlare från Mälaröarna.

För de som pendlar kollek-
tivt kommer en del föränd-
ringar, dock tidigast om 
ett par år. SL planerar just 
nu för upprustningen av 
tunnelbanans gröna linje 

mellan Alvik och Hässelby 
strand. Under renoverings-
perioden kommer 7 7 000 
pendlare att få ta bussen is-
tället.

– Det är i planeringssta-
diet och några trafiklös-
ningar finns inte framtagna 
ännu. Det här är någonting 
som kan ske tidigast 2014 
och då blir det förmodligen 

på samma sätt som man har 
gjort när vi har restaurerat 
på Hagsätragrenen. Då blir 
det busstrafik i stället. Det 
troliga är väl att det blir av-
stängning ett par månader, 
berättar Jesper Petersson på 
SL:s pressavdelning.

                                
                               EWA LINNROS

Ökade kötider för mälaröbor

”Några aktuella 
planer för att öka 
trafikgenom-
strömningen 
genom 
Brommaplan 
finns inte”

De långa köerna mellan Mälaröarna och Brommaplan lär inte minska. En undersökning visar  att restiden ökat 
med upp till åtta minuter. Det finns inga planer för att öka trafikgenomströmningen kring Brommaplan, som 
är en av länets värsta trafikproppar.                                   Foto: Carin Tellström

För närvarande pågår en diskussion om Ekerö kommun ska sälja sitt 
bostadsbolag Ekerö Bostäder med 840 lägenheter till en eller flera 
hyresvärdar eller om kommunen ska fortsätta äga alla lägenheter själv.

Om en kommun äger bostäder kommer skattebetalarnas investering 
endast de boende till del. Om en kommun säljer sitt kommunägda 
bostadsbolag kan skattebetalarnas pengar komma alla till del i form 
av satsningar på vård, skola, omsorg, infrastruktur med mera.

Att bo hos en privat hyresvärd är därtill inget konstigt. Det gör hälften 
av Sveriges alla hyresgäster. Och över 250 000 hyresgäster bara i 
stockholmsregionen.

Idag är dessutom skillnaderna mellan de kommunägda bolagen och 
andra bostadsbolag mindre än någonsin. De kommunägda ska sätta 
hyran precis på samma sätt som övriga bolag och de ska också vara 

lika affärsmässiga som privata hyresvärdar. Det spelar med andra ord 
ingen roll om det är kommunen eller någon annan seriös aktör som 
äger bostadsbolaget. 

För en ny fastighetsägare är hyresgästen en kund. Och utan nöjda 
kunder kan inget företag överleva. Som hyresgäst kan man därför 
känna sig trygg. Du kommer självfallet att få bo kvar och hyran kom-
mer att sättas på samma sätt som tidigare.

Hyresrättens framtid förutsätter att varje hyresgäst känner full trygg-
het. Vi är väl medvetna om att det är ett stort ansvar att förvalta män-
niskors hem. Våra medlemmar är beredda att ta detta ansvar – även 
på Ekerö.

 
www.fastighetsagarna.se/stockholm

Välkommen som hyresgäst hos en privat hyresvärd



Hyresrättens framtid säkrad
Kommer hyresrätterna att finnas kvar?

Ja, endast en långsiktig och ekonomiskt 
stark ägare, som vill behålla och förvalta 
hyreslägenheter, kan komma ifråga som ny 
ägare. Omvandling till bostadsrätter kan 
endast göras på hyresgästernas initiativ.  
Ett bindande avtal säkerställer att den nye 
ägaren (och kommandeägare) endast får 
tillåta ett begränsat antal omvandlingar.

Är en försäljning bra för nuvarande  
hyresgäster?

Ja, en ny långsiktig ägare med ett större  
fastighetsbestånd innebär ökade möjligheter 
för ett bättre och på sikt billigare boende, 
främst med hänsyn till samordningsvinster.

Kommer  
kommunen
kunna erbjuda  
sociala förturer?

Ja, sociala förturer 
och lägenheter för 
flyktingmottagandet 
kommer att regleras 
genom bindande 
avtal med en ny 
ägare, precis som 
idag mellan  
kommunen och AB 
Ekerö Bostäder.

Har ny  
lagstiftning
förändrat
allmännyttans
ställning?

Ja. Ny lagstift-
ning från 1januari 
2011, innebär att 
s.k. allmännyttiga  
bostadsbolag  
endast får agera 
på rent företags- 
mässiga villkor  
enligt EU-rättens  
konkurrensregler.

Kommer fler lägenheter att byggas?

Ja, en ny ägare ska kunna vara en part i  
byggandet av nya lägenheter i kommunen.  
20 % av de nybyggda lägenheterna ska vara 
hyresrätter. AB Ekerö Bostäder har haft svårt 
att finansiera nyproduktion av lägenheter. 
Detta är en av anledningarna till att ytterst få 
hyreslägenheter byggts under den senaste  
20-årsperioden.

Finns det risker för kommunen att äga  
ett bostadsbolag?

Ja. Ett bostadsbolag som inte går bra  
ekonomiskt är en risk för ägaren. AB Ekerö 
Bostäders resultat 2011 är negativt vilket 
innebär att avkastningen till kommunen,  
enligt gällande lagstiftning, blir 0 kronor.

En ny långsiktig och ekonomiskt stark
ägare är bra för både nuvarande
och kommande hyresgäster och för
alla Ekeröbor, unga som gamla.

Rösta Ja 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



NNNääär dduuu ssääääljjeeer ooossssss gggguuullddd
Vi värderar ditt guld på basen av 
vikt, guldhalt och pris per gram.

Vi betalar det som vi lovar, inga 
extra avgifter.

Du får ett kvitto av försäljningen

1.

2.

3.

Genom att uppvisa annonsen 
utgår en extra bonus på 100,- 
vid guldaff är överstigande 1000,-

Vi köper guld och silver!
GuldAdam kommer till Ekerö

Hotell Stjärnan
Bryggavägen 104, Ekerö
Tisdag 6/3 kl 11:00-19:00
Onsdag 7/3 kl 11:00-19:00

Kom och återvinn ditt guld för ett bra pris! 
Betalning till konto. Kom ihåg 
kontonummer och legitimation.

Upp till 
352 kr/g för 

24 karat 
guld
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MÄLARÖARNA | Enligt 
färsk statistik från 
Försäkringskassan är Ekerö 
den kommun i länet där 
störst andel pappor är för-
äldralediga. Dessutom ham-
nar kommunen på tredje 
plats i hela landet.

Med sina 29,6 procent pap-
por som tar ut föräldraledig-
het toppar Ekerö kommun 
länets statistik. När man ser 
till hela landet hamnar endast 
Knivsta och Robertsfors 
högre med 32,5  respektive 
30,0 procent. I botten ham-
nar Dorotea med 13,0 pro-
cent. Ekerös siffror har sta-
digt ökat och låg för tio år 
sedan på 18,0 procent.

På kommunens öppna för-
skolor blir man inte förvå-
nade över att Ekeröpapporna 
ligger i topp.

– Faktum är att vissa dagar 
har vi bara pappor här och 
så har det varit under gan-
ska lång tid, berättar Kerstin 
Fernlund, öppna förskolan i 
Stenhamra.

Även om papporna har varit 
en stor grupp länge så kan 
hon se att de numera stan-
nar hemma längre än vad de 
gjorde för ett par år sedan.

På öppna förskolan på 
Ekerö är det också gott om 
föräldralediga pappor och Pia 

Bergqvist Ceasar som arbetar 
där blir inte alls överraskad 
över de positiva siffrorna.

– Det händer att papporna 
är fler än mammorna. Vi mär-
ker tydligt att de har ökat från 
år till år, säger hon.

Just idag, den första dagen 
på sportlovet, är  det en lätt 
övervikt åt mammahållet, 
men ett gäng pappor kliver en 
efter en in genom entrédör-
ren med sina barn på armen.

En av dem som ofta besö-
ker öppna förskolan med sin 
ett och ett halvtårige son Joel 
är Bosse Norgren.

– Jag ska vara hemma med 
Joel i ett år och går ofta hit till 
öppna förskolan och träffar 
andra barn och föräldrar, sä-
ger han.

För honom är det en själv-
klarhet att vara hemma med 
sitt barn under så lång tid 
som möjligt och det var det 
även när hans äldre barn var 
små under nittiotalet. Då var 
det dock inte lika vanligt med 
pappor på öppna förskolorna.

– Jag har märkt skillnad i 
attityder både hos arbetsgi-
varen och omgivningen till 
att pappor ska vara föräldra-
lediga. Dessutom pratar man 
inte bara blöjmärken bland 
föräldrarna nuförtiden, säger 
han.

Även för Magnus Barfve-

stam är det självklart att vara 
föräldraledig med sina barn. 
Tidigare har han varit ledig 
med dottern som nu går i 
skolan och nu är det dags för 
sju månaders ledighet med 
sonen Ville som är 15 måna-
der.

– Man får bara en chans att 
vara med dem när de är små 

och den vill jag ta, förklarar 
han.

Både Magnus Barfvert 
och Bosse Norgren har 
många tankar kring vad det 
är som gör att pappornas 
föräldraledighet ökar i all-
mänhet och på Ekerö i syn-
nerhet.

– Att vissa arbetsgivare 

går in och täcker en del av 
inkomstbortfallet gör ju att 
många fler pappor har råd att 
vara lediga, säger Bosse Nor-
gren .

Magnus Barfvert tror att 
Ekerö kommuns höga siff-
ror delvis kan ha att göra 
med att många flyttar ut hit 

från stan för att de priorite-
rar familjen högre än arbete. 
Han tror också att inställ-
ningen till att vara föräld-
raledig förändrats succesivt 
bland papporna under se-
nare år.

LO BÄCKLINDER

Mälaröpappor är hemma mest

Magnus Barfvestam med Ville och Bosse Norgren med Joel är ett par av alla de pappor som besöker öppna förskolan på Ekerö. Båda två har dess-
utom varit föräldralediga tidigare.                                                                  Foto: Lo Bäcklinder 



Ekerö Bostäder fortsätter öka i värde. 
Den värdeökningen tillhör dig och mig. 

Att sälja är en usel affär. 

Vad Ekerö behöver är långsiktighet och 
inte en lösning för stunden. Vi ska behålla och 

utveckla Ekerö Bostäder. De nödvändiga 
investeringarna klarar vi ändå.

Läs mer på www.behåll.nu 
eller ring 0730-971857

Den 25 mars ska du och jag rösta om 
vi ska behålla eller sälja Ekerö Bostäder. 
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MÄLARÖARNA | Adelsö-
bornas väntan på en åter-
vinningsstation har pågått i 
snart tre års tid. Nu ser det 
ut att kunna lösa sig före 
sommaren.

Efter tre års arbete har Ekerö 
kommun tillsammans med 
kommunförbundet Stock-
holms län tagit fram ett av-
tal med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI). 

Avtalet reglerar hur sys-
temet med insamling av 
förpackningar via återvin-
ningsstationer ska fungera 
i kommunen. I avtalet tyd-
liggörs att FTI har ansvar 
för etablering av återvin-
ningsstationer samt töm-
ning och städning vid dessa. 

– Ett ingånget avtal är en 
förutsättning för att åter-
vinningssituationen på 
Adelsö ska lösas. Min plan 
är att avtalet ingås under vå-
ren. Med det ingångna avta-
let bör Adelsö kunna återfå 
sin återvinningsstation före 
sommaren, säger Mats Fa-
lås, VA- och renhållnings-
chef på kommunen.

I en insändare i förra Mä-

laröarnas nyheter skrev 
Solveig Brunstedt (C) att 
alla vill ha en miljöstation 
på Adelsö och att det inte 
finns någon motsättning 
bland alliansen och med all 
säkerhet inte bland opposi-
tionen heller. 

Hon skriver vidare att is-
tället för att skriva interpel-
lationer och motioner i alla 
lägen, arbetar Centerpartiet 
aktivt för att få fram ett för-
slag. Hon skriver även att 
Centerpartiet ställt frågan 
till tekniska nämndens ord-
förande för att få fart på frå-
gan ”men sitter sedan inte 
och väntar att någon ska 
göra nåt”.

Tekniska nämndens ordfö-
rande Anna-Karin Ullgren 
(M) anser det märkligt att 
man på detta vis inom allian-
sen kommunicerar via insän-
dare.

– Mitt politiska ställnings-
tagande som jag kommuni-
cerade i kommunfullmäktige 
i december 2011 är fortfarande 
det som gäller till fullo. Det 
ska självklart finnas en åter-
vinningsstation på Adelsö. 

Anledningen till att det har 
tagit så lång tid att teckna av-
tal och få en återvinningssta-
tion på plats är att det sedan 
ett par år tillbaka har pågått 
diskussioner med Förpack-
nings- och tidningsdistibu-
tion AB och kommunförbun-
det Stockholms län i syfte att 
ta fram en avtalsmall som ska 
kunna användas i avtalsteck-
nande mellan enskild kom-
mun och Förpacknings- och 
tidningsdistibution AB, säger 
Anna-Karin Ullgren.

Hon kommer att följa ären-
det noga så att en återvin-
ningsstation kommer till 
stånd så snart som möjligt 
när avtalet är tecknat. 

– Jag kommer också 
att verka för att en dialog 
kring stationens placering 
förs med medborgarna på 
Adelsö för att säkerställa att 
stationens placering möter 
deras behov, avlutar Anna-
Karin Ullgren.

                                                         
                            EWA LINNROS

Väntan på station för 
återvinning snart över

MÄLARÖARNA | Dryga tju-
gotalet företagare var sam-
lade när Mälaröarnas före-
tagareförening, MFF hade 
årsmöte den 16 februari på 
Skytteholms kurs- och kon-
ferensgård.

Vid mötet avtackades ord-
föranden Mats Gotälv, Jung-
frusunds café, efter två år 
på ordförandeposten. Till 
ny ordförande valdes Joa-
kim Becker. Han driver IT-
supportföretaget JB infor-
mationsteknik sedan 2002. 
Joakim Becker är 38 år,  upp-
vuxen i Färentuna och idag 
bosatt i Stenhamra med hus-
tru och tre barn. 

Han hade tänkt söka plats 
som ledamot i styrelsen men 
om ingen kandiderade till 
ordförandeposten, sa han att 
han kunde tänka sig att ställa 
upp. Så blev det och han har 
därför inte hunnit att tänka 
igenom visioner och tan-
kar kring ordförandeskapet 
ännu.

– Jag hade inte räknat med 
att bli ordförande utan hade 
tänkt att komma in i styrel-
sen i lite lugn och ro, men det 
blev rivstart. Det som står 
närmast på dagordningen är 
att kalla till ett första styrelse-
sammanträde och eventuellt 
tala med tidigare ordförande 
och kassör för överlämning, 
säger Joakim Becker.

Övriga i styrelsen är Stefan 
Paulsen – Färingsö trä, Alvar 
Kårfors – Orto Novo, Irene 
Holmquist – Gustavshill, 
Mathias Lindmark – Handels-
banken, och Tessie Sjöstedt 
–TESSAB.

Utöver förre ordföranden 
Mats Gotälv avtackades även 
föreningens kassör sedan fyra 
år,  Eva Röing från Swedbank, 
Annika Einarsson som suttit 
i valberedningen i två år och 
kommer från AEEB Byggnads 
AB samt Jenny Blomberg som 
suttit i valberedningen i fyra 
år och kommer från Hälsa & 
skönhet.

Ytterligare tre personer 
lämnade sina styrelseupp-
drag men kunde inte närvara 
vid årsmötet. Det var Ulrika 
Samaletdin från restaurang. 
Jungfrusund, ledamot under 
två år, Fredrik Rindås från 
ICA Nära Skå, ledamot och 
vice ordförande  i fyra år och 
Thorbjörn Rönnlund från 
Din syn Ekerö, valberedning-
en i fyra år.

EWA LINNROS

Ny ordförande i Mälaröarnas
företagareföreningen

Adelsöborna har väntat i snart tre år på att få en återvinningsstation. 
Situationen ser nu ut att närma sig en lösning.                    Foto: Ewa Linnros

Nye ordföranden Joakim Becker.
             

EKERÖ GÄLLSTAÖ - UNDERBAR ARKITEKTUR

Accepterat pris 4 275 000 KR BOAREA 142 KVM ANTAL RUM 5 ROK BYGGÅR 2002 TOMTAREA 185 KVM
ADRESS Stormansgränd 1 VISAS SÖN 11/3, 13.00-14.00 OCH TIS 13/3, 18.30-19.15  kontor mälaröarna 08807600

Arkitektens flaggskepp! Underbart parhus med vackert växthus, skyddad atriumgård och lummig
pergola som hälsar välkommen hem! Av områdets 66 hus byggdes endast två av denna storlek.  

ekerö gällstaö

SKANDIAMÄKLARNA   BROMMA/SPÅNGA/MÄLARÖARNA,   BROMMAPLAN 403,   08-807600
BROMMA@SKANDIAMAKLARNA.SE,   WWW.SKANDIAMAKLARNA.SE

Alla kan rädda liv!
Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av 
plötsligt hjärtstopp. Någon av dem kan vara 
en familjemedlem, arbetskamrat eller granne.

Situationen är dramatisk och kräver snabba åt-
gärder av dem som befinner sig i närheten. Varje 
minut räknas! 

Civilförsvaret på Ekerö erbjuder en gratis 
2 timmars kurs i Hjärt-lungräddning (HLR) 
inkluderande demonstration med hjärtstartare.

Du kan välja på ett av dessa kurstillfällen:

Vuxen HLR: 15/3, 20/3, 27/3 och 12/4
Barn HLR: 17/4, 19/4 och 8/5

Kursstart kl 19 brandstationen Ekerö centrum

Anmälan kan ske per e-post: 
matswiden@hotmail.com
lars.samuelsson@laketrading.se
För ytterligare info ring: 073-525 19 41

Ekerö Civilförsvarsförening 
hälsar dig välkommen!



DET VÄNLIGA TAXIBOLAGET
Välkommen att åka 
med oss på Ekerö Taxi 
– ditt lokala taxibolag! 
Ekerö Taxi utför taxitransporter för alla

 – privatpersoner, företag, kommun och 
färdtjänst såsom Rullstols- och Riksfärd-
tjänst. Vi kör även resegarantiärenden, 
”bil på gatan” och ”tjänstebiljett/kort”.

HEMTAXA 15 % rabatt Våra priser är ett av de för-
månligaste i Stockholmsområdet och när du åker hem till Mälaröarna från en 
adress på andra sidan Nockebybron är det vår hemtaxa som gäller. Hemtaxan 
innebär att resan alltid blir 15% billigare än ordinarie taxa.

FASTA PRISER Vi har också fasta priser till Arlanda, Bromma 

AVTALSKUND Bli avtalskund! Ekerö Taxi tecknar avtal med 
både privatpersoner och företag. Som förälder kan man vara orolig när barnen 
ska ta sig hem själv på natten. Vi har lösningen! Låt oss köra hem era barn på 
ett tryggt och säkert sätt. Inget krångel! Vi kör och du betalar via faktura.

 

Taxi: 560 340 00               
Rullstolstaxi: 560 315 00

Vi har idag 40 bilar, minibussar 
och bussar för att möta alla behov. 
Oavsett hur ditt önskemål ser ut
löser vi dina transporter. 
Naturligtvis utför vi även Budtrans-
porter till fördelaktiga priser.
Med vår stora lokalkännedom, både 
i och utanför kommunens gränser, 
kan ni känna er trygga då ni sätter 
er i ett av våra fordon.

ÅK MED OSS OM DIN FÄRDTJÄNST INTE KOMMER I TID! 
Gör så här: Reglerna säger att du inte ska behöva vänta längre än 20 minuter 
på din färdtjänst. När du har väntat mer än 20 minuter kan du i stället välja 
att åka med oss på Ekerö Taxi. Ring oss direkt på 560 340 00 så ordnar vi resten.



www.bony.se  tel 08-560 310 70

Berg & nycander säljer husgeråd och trädgårdsartiklar. 

Nu söker vi dig som, under vår högsäsong, själv- 
ständigt kan sköta in- och utleveranser vid vårt 
lager/kontor på Ekerö. Vi behöver dig snarast och 
fram till den 1 oktober 2012.

Du tycker om att arbeta med både kropp och huvud, 

förekomma resor i arbetet.

Mejla din ansökan senast den 16 mars till 
Caroline@bony.se

Lagerarbete

Träkvista Bilservice AB 08-560 305 63

Träkvista Bilservice
söker

BILMEKANIKER/
SERVICETEKNIKER

Maila CV omgående till 
roger@trakvistabilservice.se

eller ring.

16  nyheter | 

KOMMUNEN | Social-
tjänsten har gjort sin 
första sammanställning 
av inkomna synpunkter 
och klagomål sedan nya 
riktlinjer antogs. Fyrtiotre 
enskilda ärenden har han-
terats under det sista halv-
året 2011.

I september 2010 fattade so-
cialnämnden beslut om nya 
riktlinjer för synpunkts- och 
klagomålshanteringen inom 

kommunens socialtjänst. Ett 
led i detta är att alla inkomna 
ärenden ska sammanställas 
och redovisas.

– Vi har hanterat synpunk-
ter och klagomål även tidiga-
re och det har funnits gamla 
riktlinjer för det, men nu har 
vi styrt upp det hela och ska-
pat nya rutiner, berättar Lena 
Burman Johansson, nämnd-
ansvarig sociala nämndkon-
toret.

Hon poängterar att det 

är själva hanteringen av de 
fyrtiotre ärendena och inte 
redovisningen som är det 
centrala.

– Det viktiga är att vi visar 
att vi tar synpunkterna på all-
var och att behandlingen sker 
så nära där problemet har 
uppstått som möjligt. Allt 
återkopplas sedan till den 
person som kommit in med 
klagomålet. Redovisningen 
är mer en information om 
vad som hänt under året.

Klagomålen täcker in alla so-
cialtjänstens verksamhets-
områden och såväl privata 
som kommunala utförare. 

– Vi har tryckt upp både 

stora mängder broschyrer 
och blanketter som finns till-
gängliga ute i verksamheter-
na, men det går även att läm-
na klagomål på kommunens 
hemsida och per telefon, sä-
ger Lena Burman Johansson.

Förutom de negativa syn-
punkterna har även tret-
tiosex ärenden med beröm 
kommit in under perioden.

Flest synpunkter har in-
kommit på själva utförandet 
av de olika tjänsterna och 

bemötande från personal. 
Dock går det inte i att se vilka 
verksamheter eller enheter 
som klagomålen gäller. Detta 
kommer dock att förfinas till 
nästa års redovisning. Fram-
över kommer alltså redo-
visningen att ske årsvis och 
då kommer det även att bli 
möjligt att jämföra från år till 
år om anmälningarna blir fler 
eller färre. 

LO BÄCKLINDER

KOMMUNEN | Som ett led 
i alliansens arbete med att 
öka valfriheten i kommu-
nen får nu även personer 
med funktionsnedsättning 
möjlighet att välja vem 
som ska ge dem boende-
stöd. 

Sedan tidigare har de kom-
munmedborgare som har 
rätt till hemtjänst, medi-
cinsk fotvård och famil-
jerådgivning kunnat välja 
vem de vill anlita av de ut-
förare som är godkända av 
kommunen. 

Nu införs denna möjlig-
het även för dem som är 
beviljade boendestöd. Från 
och med den första juni kan 

även dessa personer själva 
välja vem som ska utföra 
tjänsten.

– RSMH har inte tagit 
ställning till detta och min 
uppfattning är att de inte 
heller bör göra det eftersom 
det är en politisk fråga, säger 
Henrik Dahlstrand, ordfö-
rande i Riksförbundet för 
social och mental hälsa Mä-
laröarna.

Staffan Strömbäck, ord-
förande i socialnämnden, 
är dock odelat positiv till de 
utökade valmöjligheterna.

– Valfriheten stärker del-
aktigheten och inflytandet 
för personer med boende-
stöd när de själva ges möjlig-

heten att välja den utförare 
som passar dem bäst. Det 
skapar också förutsättningar 
för företag och organisatio-
ner som vill etablera sig och 
erbjuda tjänster i Ekerö kom-
mun, säger han.

För dem som avstår från 
att välja utförare när det nya 
systemet införs gäller att de 
har kvar kommunens boen-
destöd. Nya personer som 
beviljas stöd fördelas dä-
remot mellan de godkända 
boendestödjarna enligt en 
turordningslista. Den som 
inte är nöjd med detta får 
själv välja en annan utfö-
rare.

LO BÄCKLINDER

Nya regler för klagomålshantering
”Det viktiga är 
att vi visar att vi 
tar synpunkterna 
på allvar”

Valfrihet även i omsorgen

Rättelse
KOMMUNEN | Ett fel har 
smugit sig in i artikeln om 
folkomröstningen i num-
mer 3. Antalet valdistrikt är 
mycket riktigt 15 stycken, 
men vallokalerna är bara tio 
till antalet. Den enda skillna-
den för väljarna gentemot ett 
ordinärt val är dock att Ekerö 
6 Träkvista V ska rösta i Eke-
byhovsskolan istället för på 
fritidsgården.

Förtydligande
DROTTNINGHOLM | I förra 
numret skrev vi om restau-
reringsarbetet på Drottning-
holmsteatern. Tilläggas ska 
att det är Statens fastighets-
verk på Drottningholm som 
driver och finansierar kon-
serveringen.

LOVÖN | Reservats-
bildningen på Lovön kom-
mer nu allt närmare. Vid 
en inventering av naturen 
hittades bland annat flera 
utrotningshotade vatten-
växter.

I tre nya rapporter analyserar 
länsstyrelsen Lovön och de 
kringliggande öarnas natur- 
och kulturvärlden. Dessa 
rapporter ligger nu till grund 
för det fortsatta arbetet med 
att bilda natur- eller kultur-
reservat i området. Ett av 
syftena är att förhindra följd-
exploatering vid bygget av 
Förbifart Stockholm.

Bland annat har en under-
sökning av vattnet runt 
Lovön visat en stor artrike-
dom och fynd har gjorts av 
de rödlistade vattenväxterna 
bandnate och uddnate samt 
stormusslan äkta målar-
mussla.Rapporterna inne-
håller även förslag på hur 
områdets rekreationsområ-
den kan utvecklas.

Nu arbetar länsstyrelsen 
med att även ta fram en kul-
turhistorisk analys av över 
öarnas bebyggelse och en 
analys av jordbrukets förut-
sättningar.

LO BÄCKLINDER

Reservat på Lovön 
klart till 2013



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 tre år i följd samt 
folkbokförd i kommunen 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    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 
ergström på tel. 08-560 391 00. Information om valet nns 

också på www.ekero.se 

Röstningslokaler valdagen 25 mars

Med vänlig hälsning
 
Valnämnden Ekerö kommun

 

Karusellplan/ 
Drottningholm

 

Kommunhuset

 

Skå/ 
vid ICA

 

Barnens Bibliotek/
Stenhamra

 

Träkvistavallen

Vallokal     Valdistrikt  Öppettider

Adelsö Hembygdsgård   Adelsö   kl.10-13,17-20
Munsö skola     Munsö   kl.10-13,17-20
Matsalen
Sundby skola    Sundby/Helgö  kl.10.00–20.00
Matsalen
Träkvista skola    Träkvista S  kl.10.00–20.00 
Matsalen   Träkvista Ö
Tappströmsskolan   Ekerö/Gällstaö kl.10.00–20.00
Stora matsalen  Tappström    
Ekebyhovskolan  Ekebyhov  kl.10.00–20.00 
Matsalen   Träkvista V
Stenhamraskolan  Svartsjö/Sånga kl.10.00–20.00
Matsalen   Stenhamra   
Färentuna skola  Färingsö N  kl.10.00–20.00
Mellantuna   Färentuna/Hilleshög
Skå Skola    Skå    kl.10-13,17-20
Gymnastiksalen
Drottningholmsskolan Lovö   kl.10-13,17-20
Matsalen       

000
nee

 

Röstningslokaler för förtidsröstning under  
perioden 12 mars till och med 24 mars.

12.00

tet 
0

OBS! Röstkorten 
kommer med 

posten 9 mars.

Ska kommunen sälja aktierna i AB Ekerö 
Bostäder? Folkomröstning 25 mars



Total utförsäljning av alla  
Hafamöbler i utställningen.

  Se mer på plats. Nedmontering och frakt ombesörjes av kund.

Ångdusch

Vägg WC Moon

Inredning Spirit

Bad

PLANERINGSH
Jag kan ta fram 3D-rit
åt dig efter att vi geme
gått igenom dina önsk
Jag föreslår gärna pra
lösningar om du har k

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

20% 
rabatt

Exklusiva och  
designade handdukstorkar

Inredning Lime

50%
RABATT

20% 
rabatt

Såld

Genial 
badrums- 
lösning 
från  
Finland



drumslösningar för stora och små ytor

Exempel på 3D-badrumsritning åt kund.

HJÄLP
tningar  
ensamt har  

kemål. 
aktiska  
ört fast.

Charlie Daelander
08-560 247 63  

charlie@faringsotra.se

Kakel 
och Klinker

25% 
rabatt

20% 
rabatt

w
w

w
.d

av
id

ar
m

st
ro

ng
d

es
ig

n.
co

m

Högsta kvalitet från Danmark

Med kvalitetskakel är det lätt att få snyggt

Svensk kvalitet när den är som bäst

20% 
rabatt20% 

rabatt

Måttanpassade 
duschlösningar



Vår idé är att tillhandahålla ett 
komplett sortiment med maskiner, 
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner. 

Tel: 08-560 247 80

Öppettider: Måndag-Fredag  06.30-16.00 

www.mgrental.se  info@mgrental.se 

Mörbyvägen 2 
179 75 Skå

Ingentingsgatan 2
171  71 Solna

Återförsäljare

20 nyheter | 

KOMMUNEN | Att den stun-
dande folkomröstningen 
är ett stort projekt som 
ska ros iland på kort tid 
och kostar mycket pengar 
är nog allom bekant. Men 
vad är det egentligen som 
måste förberedas och vad 
är det som kostar?

Både kanslichef Ann-Cathrine 
Bergström och nämndsekre-
terare Åsa Lindgren har stor 
rutin på att göra förberedelser 
inför ett val, men när de nu 
står inför att arrangera folk-
omröstningen får de sätta sina 
erfarenheter på prov.

– Skillnaden den här gång-
en är att vi får göra allting 
själva. Vid ett vanligt val har 
vi stor hjälp av både valmyn-
digheten och länsstyrelsen. 
Det enda vi får hjälp med nu 
är en fil med adresser till de 
röstberättigade personerna  
och den röstlängd som an-
vänds på valdagen, berättar 
Ann-Cathrine Bergström.

Allt annat ska de själva se till 
att få på plats. Alla blanketter, 
valsedlar och röstkort ska be-
ställas från tryckeri och ha rätt 
utseende och text. Det vanliga 
standardröstkortet i strikt ut-
formande har den här gången 
blivit lokalt anpassat med fält 

i grönt och Ekerö kommuns 
eklöv som prydnad. Men inte 
nog med det. Vallokaler ska 
bokas, valarbetare anlitas, 
schemaläggas samt utbildas 
och information ska föras ut 
till kommunmedborgarna. 
Och allt detta kostar givetvis 
en massa pengar.

– 1 250 000 kronor är bud-
geterat för detta.  Då ingår alla 
arvoden, informationskam-
panj och hyra för en mobil 
vallokal med chaufför. Bara 
portokostnaderna för utskick 
av röstkorten går på nära 100 
000 kronor, förklarar Ann-
Cathrine Bergström.

Sedan de nya folkomröst-
ningsreglerna infördes vid 
årsskiftet 2011 har endast en 
omröstning hunnit genom-
föras i Sverige. Den ägde rum 
i Ängelholm och lockade en-
dast 32 procent av invånarna 
till valurnorna.

– Det skulle vara tråkigt 
om vi hade så lågt deltagande 
här. Vi har verkligen gjort allt 
för att det ska vara möjligt för 
alla att kunna rösta antingen 
i förtid eller under valdagen, 
poängterar Åsa Lindgren.

Hon berättar om den am-
bulerande röstningsstation 
som kommer att finnas till-

gänglig runtom i kommunen 
i två veckor före själva valda-
gen den 25 mars.

– Det är en bil med släp-
vagn som är tydligt märkt 
med dekaler och det kommer 
finnas stora skyltar utanför, 
fortsätter hon.

Denna bil kommer att vara 
uppställd omväxlande utan-
för ICA i Skå, vid Karusell-
plan i Drottningholm och vid 
Träkvistavallen. Under vissa 

tider kommer det även att 
vara möjligt att förtidsrösta i 
kommunhuset och i Barnens 
bibliotek i Stenhamra.

Att Ann-Cathrine Bergström 
och Åsa Lindgren har bråda 
dagar är tveklöst. Listorna på 
allt som ska göras är otaliga. 
Senast den 9 mars ska röst-
korten ligga i brevlådorna 
runt om i kommunen och så 
snart förtidsröstningen är på-

börjad ska de ta hand om alla 
de röstkuvert som kommer 
in, sortera upp dem utifrån 
distrikt och se till att de för-
varas enligt reglementet.

– Inför själva valdagen 
måste vi också se till att allt 
levereras till vallokalerna. 
Nycklar, gem, pennor, röst-
längder, valsedlar, kuvert och 
de klassiska gröna skärmarna 
måste vara på plats, berättar 
Åsa Lindgren.

När det närmar sig valdagen 
kommer de även att öppna 
en speciell valtelefon där vem 
som helst kan ringa in och få 
svar på praktiska frågor kring 
valet. Politiska frågor såsom 
vilka partier som tycker vad 
hänvisar de däremot rakt av 
till politikerna själva. Över-
huvudtaget hålls politiken 
långt utanför de praktiska 
förberedelserna och även om 
valnämnden, som ansvarar 
för arrangemanget, består av 
politiker så är deras uppgifter 
rent praktiska och de disku-
terar endast sakfrågor som 
rör själva valprocessen.

Nu återstår att se om val-
deltagandet överträffar de 
vanligtvis låga siffrorna vid 
folkomröstningarna.

Ann-Cathrine Bergström 
är dock förvissad om att hon 
och kollegorna har gjort allt 
de kunnat för att skapa bra 
förutsättningar för att locka 
kommunmedborgarna till att 
rösta. Men som tjänstemän 
har de sina begränsningar.

– Vi kan bara ordna förut-
sättningarna, sen är det upp 
till politikerna att skapa intres-
se för själva frågan, säger hon.

LO BÄCKLINDER

Folkomröstningen förbereds  
till stor del bakom kulisserna

Ann-Cathrine Bergström och Åsa Lindgren har fullt upp med att förbereda inför valet vid sidan om sina ordi-
narie arbeten som kanslichef och nämndsekreterare.                               Foto: Lo Bäcklinder
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till datorn 
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med

 installation?

Bredband, 
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Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Installations-
hjälp datorer 

/ program



Öppet hus
Stadsarkitektkontoret och Miljö- och hälso-
skyddskontoret inbjuder till öppet hus!  
 

Vi vill gärna träffa dig, bjuda på en kopp  
kaffe, berätta om vår verksamhet och vad vi 
arbetar med inom våra olika områden.  
 

Du kommer att få en allmän information om 
samhällsplanering, bygglov, miljö/energi och 
träffa Lantmäteriet som är på plats denna 
dag. 

nergi- och klimatrådgivare nns på plats för 
rådgivning vid ny- eller tillbyggnad av ditt 
hus.

När:  torsdag 15 mars 2012
Tid:  kl.16.00-20.00
Plats: Kommunhuset, Tappströmsv. 2

Välkommen!



VILLA EKERÖ 
Mycket trivsamt boende med enastående ljusinf öde via alla fönster. Påkostatl  
skick med gedigna naturmaterial. Barnvänligt läge nära kommunikationer. 

5 500 000 kr  
5 rum och kök. 159 KVM 5 

 
 Visning sön 11/3 kl 12:00-16:00 Visning mån 12/3 kl 18:00-

18:30 
 

 FASTIGHETSMÄKLARE 073-354 04 57 

Kalendarium:
11/3 Afternoon tea

25/3 Söndagsmiddag
8/4 Påsklunch

6/5 Afternoon tea
 27/5 Morsdagslunch

1-31/7 Sommaröppet i restaurangen 
Skyttegården med uteservering. 

Välkomna!

Afternoon tea 
på Skytteholm
Den 11 mars dukar vi upp en klassisk 
afternoon tea i vacker Herrgårdsmiljö. 
Från buffén kan ni njuta av allt  från 
nygräddade scones och snittar till härliga 
bakverk. 

Buffen står uppdukad 13.30-16.30
Pris: 295 kr per person. Barn: under 
10 år 100 kr. Barn under 3 år gratis

Varmt välkomna att boka bord 
på tel: 08-560 236 00 

www.skytteholm.se

Önskan om att ta reda på mer 
om eventuella spöken blev stor 
efter det att Ekebyhovs slotts 
personal tillsammans med Mä-
laröarnas nyheter  övernattat på 
slottet en natt i höstas. Mediet 
Terry Evans och teamet från TV 
7:s program ”Det okända” kom 
till slottet för att ”se” vad som 
kunde tänkas sitta i väggarna.

Steg i korridoren, dörrar som 
smälls igen, lampor som tänds 
och släcks och isande kyla som 
plötsligt drar förbi är några av de 
ting som flera personer har upp-
levt på Ekebyhovs slott. Är det 
inbillningar eller handlar det om 
”riktiga” spöken?

Mediet Terry Evans fick en inre 
bild av ett slagfält redan när han 
körde mot slottet.

Väl framme och på väg upp för 
yttertrappan såg han en kvinna.

– Jag tror att hennes namn var 
något med Anna. Hon sa att hon 
ville visa mig runt i huset. När jag  
gör en sådan här utredning pratar 
jag inte bara med andar, jag plock-
ar också upp husets minne, för-
klarar Terry Evans och fortsätter:

– Alla hus har olika minnen 
beroende på dynamiken av saker 
som har hänt i huset. Folk tror 
ofta att det är andar men det är 
minnet som lämnar sitt märke.

Han beskriver det som att det är 
som en scen på teatern där hän-
delser blir återuppspelade. 

Vilka andar trädde då fram på den-
na minnenas scen under besöket 
på Ekebyhov?

– Den här Anna och tre systrar 
dök upp. Det var någon slags gräl-
minnen från familjen som bodde 
här för 100 år sedan. De hade 
mycket konflikter. Det är som att 
även om de har dött så pågår kon-
flikten än. De sitter fortfarande 
fast i den, säger Terry Evans.

– De tre systrarna och Anna 
kunde jag härleda. Systrarna var 
Anna Sophia Bäcks döttrar. De 
förblev ogifta och levde tillsam-
mans med sin bror Albrecht Elof 
Ihre, berättar Ekebyhovs slotts 
enhetschef Agneta Asp.

Anna-Sophia Bäck gifte sig med 
barnens far Albrecht Ihre som 
köpte Ekebyhov. De var de första 
av släkten Ihre som bodde i slot-
tet. 

– Anna ger mig årtalet 1848 el-

ler 1858. Hon tittar till huset. Hon 
har även en lite pojke med sig. 
Han pratar även om en lungsjuk-
dom, berättar Terry Evans.

Anna-Sophia Bäck dog 1848, då 
86 år. Hon dog i bröstfeber.

Agneta Asp som är skeptiskt 
inställd till det hela, fick en liten 
chock under Terry Evans besök. 
Han sa att Agnetas bortgångne 
pappa var där och beskrev honom 
ganska noggrant och sa att pappan 
kommer att vara med henne då 
hon reser till USA.

– Det mesta har de kunnat kolla 
upp. Det enda de inte kunnat hitta 
var att vi ska resa till USA, säger 
Agneta.

Terry berättar att husets minnen 
vaknat till liv för cirka 18 månader 
sedan och att det är någonting som 
satt fart på dem. Mia Gyllenklev 
som arbetar i köket har upplevt en 
del märkligheter. 

– Vi hade en kollega som hette 
Gun-Gerd Blomqvist, vi kall-
lade henne Gunsan. Hon var alltid 
glad. Efter att hon hade gått bort 
hände det en gång att jag började 
prata med henne. Jag stod inne i 
kylrummet och plötsligt började 
temperaturen gå upp och ner på 
kylarna. Det har hänt flera gånger 
sedan. Gunsan gick bort för 18 
månader sedan, berättar Mia Gyl-
lenklev.

När ” Det okända” spelade in 
programmet började temperatur-
mätarna att pendla. I julas när det 
var julbordsdagar på slottet kol-
lapsade alla frysarna.

– Vi fick beställa kylcontainrar. 
Gunsan gillade inte när det var så-
dant tryck. Hon tyckte om att det 
var lugnt, berättar Agneta.

Sandra Hübinette som är konfe-
rensvärdinna på slottet, berättar 
att hon en morgon då hon strök 
sin skjorta i ett rum på övervå-
ningen, hörde hur någon kom 
gående i korridoren. Men när hon 
tittade efter var det ingen där, hon 
var ensam i slottet.

Terry beskriver en isande kyla 

på övervåningen och han träffar 
också på en kvinna som går fram 
och tillbaka i korridoren. 

– Den här kvinnan har förlorat 
ett barn. Hon har fastnat här för att 
hämta sitt barn, säger Terry. 

Det är flera kvinnor som dyker 
upp. Terry berättar om en kvinna 
som blivit strypt eller kvävd till 
döds. En död som kan ha blivit 
mörklagd.

I eftersökningarna av fakta 
hittas ingen kvinna som ska ha 
strypts till döds. Däremot säger en 
gammal skröna att det lär ha fun-
nits en gång under marken mellan 
Ekebyhov och det gamla stenslot-
tet, Klas Horns stenhus som legat 
i anslutning till Ekebyhov. Gången 
ska vid ett tillfälle ha rasat igen då 
någon krypit igenom den. Rimligt 
är att denna person kvävts på ett 
ganska dramatiskt vis. 

– När en del dör ser de inte ljuset 
för att de har fastnat i ett känslo-
mässigt trauma. Så som kvinnan 
som förlorat sitt barn. Då får vi 
hjälpa henne över till ljuset, säger 
Terry. 

Han gör det tillsammans med Ag-
neta, Mia och Sandra.
– Jag stod med Terrys hand i min 
ena hand och Sandras i min andra. 
Hans hand var jättevarm och San-
dras var iskall. Men jag såg ingen-
ting, säger Mia.

– Det var en väldigt fysisk käns-
la. Halva min kropp var varm och 
halva var kall.  Jag kände inte be-
nen. Jag fick jättetungt huvud. Jag 
såg som en skugga av en axel och 
en arm, säger Sandra.

– Jag kände mest: vad håller jag 
på med?, berättar Agneta.

Hur ser de nu på det här med spö-
ken efter mötet med Terry Evans? 
Tror de att det finns?

– Efter att han har varit här kän-
ner jag ingenting. Kylskåpen håller 
temperaturen men jag tror att Gun-
san har gått iväg och dansat. Terry 
sa att hon kommit för att hälsa på 
eftersom hon inte hann att säga hej-
då. Nu har hon gjort det, säger Mia.

 –  Jag tänker mer och mer att han 
kan läsa av människors tankar, sä-
ger  Sandra och Agneta stämmer in:

– Han säger ju att han jobbar med 
intuition. Det handlar om att kun-
na läsa av människor i uttryck och 
i blickar, beteenden och så vidare. 
Men, vem vet egentligen? Vi vet ju 
inte vad som är sant. Fenomenet är 
intressant i sig och vi har varit med 
om en grej som vi kommer att prata 
om länge, säger Agneta. 

Faktum är att hon faktiskt varit 
med om något först efter det att 
Terry varit på slottet.

– Jag som är mest skeptisk och 
som inte har känt någonting innan 
var med om något efter det att de 
hade varit här. Jag gick förbi viking-
adockan på övervåningen. När jag 
passerade var det som om jag fick 
en stöt, som om någon puttade till 
mig...

Efter Terry Evans besök har det 
blivit betydligt lugnare på slottet.

– Men det går inte att ta bort hu-
sets minne och det är inte heller 
meningen. De som älskat huset vill 
komma och hälsa på, avslutar Terry 
Evans.

                                           EWA LINNROS

Medium besöker Ekebyhov
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”De som älskat huset 
vill komma och hälsa 
på.”

TV 7:s program ”Det okända” handlar om paranormala fenomen. Ett av programmen spelades nyligen in på Ekebyhovs slott och 
visades den 27 februari. På bilden från vänster: Kenneth Larsson (väktare), Sandra Hübinette (konferensvärdinna), Mia Gyllenklev 
(köket) mediet Terry Evans, Agneta Asp (enhetschef på Ekebyhovs slott) och  programledaren Caroline Giertz.             Foto: Sjuan/TV4



Sekelskiftescharm,
renoveringschans.
"Bullerbyidyll"...

Utgångspris  1.950.000 kr  
Kvm 162  Tomt 3.500 kvm  Visas Ring för info.
Ekerö 08-560 304 22  

FÄRINGSÖ KUMLA - KUMLAVÄGEN 19 Helt nytt 2012!
Ogenerat, lantligt
läge. Smakfullt!

Accepterat pris  3.690.000 kr
Kvm 165  Tomt  2.081 kvm Visas  Ring för info.
Ekerö 08-560 304 22  

FÄRINGSÖ STENHAMRA - STENHAMRAVÄGEN 50

Smålandsvilla, Villa Kalmar.
Nyproduktion av hög klass.
Barnvänligt lugnt läge. 

Accepterat pris
3.150.000 kr  Kvm 156
Visas Ring för info
Ekerö 08-560 304 22  

 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.

Varmt välkommen till Ekerökontoret vid Träkvista Torg 08-560 304 22

 Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

IVT PremiumLine EQ:

 Sveriges effektivaste berg- och
 jordvärmepump enligt 
 oberoende tester.**
 
 Sänker dina värmekostnader   
 med upp till 80%.
   
 Våra värmepumpar är de enda  
 som klarar Svanens hårda krav.
 
 10 års försäkring på kompressorn  
 ingår. För vi chansar aldrig. 

Smartpump!

Så bjuder vi på app och mottagare 
så att du enkelt kan styra den 

med din smartphone 
(värde 3900:- inkl. moms).*

Köp Sveriges
effektivaste
värmepump!

års

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

#1

*Gäller t.o.m. 30/4 2012. IVT PremiumLine EQ kostar 
från 79 500:- inkl. moms.
**Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

Tel: 08-560 248 00 · www.inneklimat.se 
Skå industriby, 179 75 Skå
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JUNGFRUSUND | Hant-
verksstallets galleri bjuder 
på två Mälarökonstnärinnor 
under mars månad. Det är 
Siv Norman som ställer ut 
emalj och Malin Norlander 
akvareller.

Siv Norman är textillärare 
i botten. I utbildningen på 
textillärarsemiariet 1954-
1957 ingick visserligen kroki 
och viss akvarellmålning, 
men måla började hon med 
först 1995.

– Jag tänkte att jag skulle 
börja göra någonting som jag 
tycker är kul så att jag har nå-
got att göra när jag går i pen-
sion, berättar Siv Norman..

Hon startade med akvarell 
och gick i lära hos sundbybon 
Nils Ekwall. Med tiden gick 
hon över till olja, sedan fort-

satte hon med akrylmålning 
på drivved. Hon målar också 
på stenar med akryl men även 
”traditionellt” på duk med 
olja och akvarell. Men det har 
inte stannat vid detta.

– Jag tänkte att jag måste 
gå vidare och då kom jag att 
tänka på emalj, berättar Siv 
Norman.

Hon lärde sig grunderna 
och sedan har hon arbetat vi-
dare själv.

– Allt är roligt men just nu 
tycker jag att det är väldigt 
kul med emalj. Sedan hand-
lar det om inspiration. Ibland 
är det stopp, förra hösten fick 
jag inte fram någonting.

Hon går själv mycket på 
utställningar vilket ger hen-
ne inspiration.

– Sedan kan jag sitta och 
bläddra i en tidning och få 

syn på en liten bit i den och 
tänker att den kan det bli nå-
got av.

Just nu håller hon på med 
fåglar, något hon inte gjort ti-
digare. Då måste hon ta hjälp 
av fågelböcker till en början.

– Jag har gjort mycket får. 
Dem började jag med att fo-
tografera uppifrån och neri-
från och från alla vinklar. De 
sitter i huvudet så dem gör 
jag självmant nu, förklarar 
Siv Norman.
Hon har haft några utställ-
ningar på olika gallerier i 
Stockholm, men har även 
ställt ut internationellt. I 
Frankrike i olika städer och 
på WTO (Världshandelsor-
ganisationen) i Genève. 

På utställningen i Hant-
verksstallets galleri blir det 
bara emaljer.

Malin Nordlander ställer ut 
tillsammans med Siv Nor-
man. Malin Nordlander äg-
nar sig mest åt akvarell, men 
även blandteknik med torr-
pastell, tusch och blyerts. 

Intresset för måleri har all-
tid funnits även om hon haft 
uppehåll i längre perioder. 
För cirka tio år sedan tog hon 
upp målandet igen.

– Då var det kanske fem-
ton, tjugo år sedan sist. Det 
var en viss startsträcka också 
då akvarell var nytt för mig. 
Tidigare hade jag målat i olja 
och gjort blyertsteckning, 
berättar Malin Nordlander.

Hon målar när hon hinner 
då hon har heltidsjobb och 
småbarn. Hon tycker om det 
snabba i akvarellmålandet.
– Jag är lite otålig av mig. Det 
går snabbt att torka och man 

kan få snabba resultat med 
akvarell.

När du sätter dig, har du 
en färdig idé då?

– Nej. Ganska ofta lägger 
jag en grund på akvarell-
pappret och då blir det kan-
ske lite mönster i det. Sedan 
formar jag bilden utifrån hur 
den grunden blir. Jag brukar 

fundera: vad skulle det här 
kunna bli? Så har det varit de 
senaste två åren, säger Malin 
Nordlander.

Det som inspirerar är 
mestadels naturen. Det 
blir  också mest fåglar och 
lite landskap i utställning i 
Hantverksstallet. 

EWA LINNROS

EKERÖ | Den 10 mars blir 
det opera i light-version 
när föreställning ”Opera 
Light L’ amour” gästspelar i 
Erskinesalen.

Opera light-ensemblen vill 
just introducera operettvärl-
den på ett lättsamt och lät-
tillgängligt sätt. Det utlovas 
het kärlek och klackar i taket 
och huvudingredienserna i 
föreställningen är skönhet 
och kärlek.

– Det är inte bara en ope-
raföreställning. Det är en 
blandning av det bästa från 
klassisk musik. Vi sjunger 
operett, musikal och opera, 

berättar Alla Luks som är 
Opera lights grundare och 
konstnärliga ledare.

Förutom hennes egen 
medverkan i föreställningen 
ser vi artister som har arbe-
tat på olika stora scener runt 
om i Sverige som bland annat 
Dramaten, Kungliga operan, 
Göteborgsoperan, Folkope-
ran, Värmlandsoperan och 
Confidensen. Det är Lars Fa-
ger, Mattias Nilsson och Ka-
rin Nybom. 

Dansen har en central roll 
och dansnumren framförs av 
den lettiska primaballerinan 
Dana Cinne och den ryske 
dansören Slava Ruza. Allt 

ackompanjeras på piano av 
Eric Skarby. 

Publiken får höra toner 
från bland annat Glada än-
kan, Fantomen på Operan, 
Sound of Music, Carmen, 
Czardasfurstinnan och West 
side story.

– Det är som ett smör-
gåsbord, något gott för alla 
smaker med en och annan 
överraskning och framfört 
med humor och passion. Det 
passar också bra för barnen, 
säger Alla Luks. 

Hon är född i S:t Peters-
burg där hon studerade fem 
år vid Teater- och musikhög-
skolan. Redan vid 22 års ålder 

debuterade hon på musik-
teatern i St. Petersburg som 
Sylva Varesky i ”Csardasfur-
stinnan’’. 1992 flyttade Alla 
Luks till Sverige och 1995 fick 
hon engagemang hos Stock-
holms operettensemble. Alla 
Luks ägnar sig även åt regi 
och koreografi. 2006 bildade 
hon Opera light. Premiären 
var i Nyköping. Det blev stor 
succé och sedan dess har det 
fortsatt. 

Opera light har bland an-
nat haft Waxholms kastell 
som bas där de uppträtt varje 
sommar. Sista två åren har de 
huserat på Boulevardteatern.

  EWA LINNROS

Akvarell och emalj

Het kärlek, passion, humor och klackarna i taket i Erskinesalen

Bilden ovan på hägern: Akvarell av Malin Nordlander. 
De två bilderna till vänster: Emaljer av Siv Norman. Ramarna av drived 
har Siv Norman också gjort. Bilderna på emaljerna är något beskurna. 

Bild från föreställningen som kommer till Erskinesalen,  ”Opera Light 
L’amour”. Här bjuds på klassisk musik, operett, musikal, opera, dans 
framfört med humor och passion.  
                                                                                Foto: Curt Luks

Mälarö omsorg  anordnar 

FÖREDRAG OM DEMENS 

Fri entré kl 18 följande onsdagar:

14/3 Vad är demens och vad skiljer från 
 normalt åldrande?
21/3 Förklaringar till den demenssjukes 
 beteende och reaktioner.
28/3 Hur man bemöter och stödjer en 
 person med demenssjukdom. 
Anmälan 070-09 26 386 / info@malaroomsorg.se 
Bryggavägen 5, ingång från Hagaringen, Ekerö

Mälarö omsorg bedriver hemtjänst med hjärta, 
omtanke och kompetens – specialiserade på 
demens och den äldre 
människans behov.
 
www.malaroomsorg.se 
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UNNA DIG!
Klassisk 

ANSIKTSBEHANDLING 
& MANIKYR  NU 695:- 

(Ord.pris 1290:-)
Erbjudandet gäller hela mars 2012 mot uppvisande av denna annons

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

Troxhammar Butiksby

Nu kan du boka
 tid via nätet!

  
UNNA DIG!

FOTVÅRD &
UNDERBENSMASSAGE 

NU 495:-  (Ord.pris 850:-)

Erbjudandet gäller hela mars 2012 mot uppvisande av denna annons

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

Troxhammar Butiksby

Nu kan du boka
 tid via nätet!

  

 

VÅRNYHETER! Massor av sköna fotvårdsprodukter! 



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

www.jm.se eller mobil.jm.se

Välkommen till Stora Visningsdagen

RÅCKSTA - HARSPRÅNGET
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 enligt överenskommelse.
 
Storlek: 5 rok, 100 kvm
Pris: från 2 665 000 kr
Avgift: 5 439 kr inkl. Telia Triple Play

Visning: Söndag 11/3 kl 11 - 13
Visningslägenhet på Råcksta Gårdsväg, skyltat från Jämtlandsgatan.
 

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

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

TVÅ GODA SKÄL ATT VÄLJA MÄKLARHUSET
TRYGGT. MÄKLARHUSET LIGGER I TOPP I SVENSKT KVALITETS-
INDEX ÅRLIGA NÖJD-KUNDENKÄT FÖR FJÄRDE ÅRET I RAD!

JOHAN SIÖNÄS. ERFAREN MÄKLARE MED UNIK, LOKAL FÖRANKRING 

STENHAMRA / LUPINGRÄND 1��B

VÄLSKÖTT MED KANONLÄGE
Accepterat pris: 2 100 000 kr / Area: 108 + 7 kvm.
Välplanerat och mkt välhållet atriumhus med garage. 
Härligt läge med stor tomt i ”rätt” väderstreck. Nyare 
tak och fönster. Uterum och förråd. Centralt läge. 
Mäklare: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

EKERÖ / ÅKERSTIGEN 115��B

2:A I POPULÄRA BRF BJÖRKUDDEN
Accepterat pris: 1 595 000 kr / Avgift: 2 900 kr/mån
Boarea: 64,8 kvm / Fräscht och nyligen renoverat gavel-
radhus med garage. Helkaklat badrum, egen tvättstuga, 
två uteplatser, lättskött tomt. Centralt och lugnt läge. 
Mäklare: Johan Siönäs, 0708-10 12 24 Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 Ö

         Svensktillverkade fönster sedan 1949 

Värme inne – kyla ute!
Moderna fönster med klassisk charm.

ttider: mån fre 66:3030 18 lör 9 14

TANUMS
FÖNSTER

 25%
RABATT



SIFFERFABRIKEN 
Söker Driven 
Redovisningsekonom 
Till brommakontoret 

Är du intresserad av 
Miljöpartiet de Gröna 

på Mälaröarna?

Kom och träffa oss!
Söndagen 18 mars kl 13-13.30
Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

Årsmöte 
i föreningen Ölsta Folkets Hus
31 mars 2012 kl 18:00

Efter årsmötet, kl 20 öppnar puben med 
liveband. 

Gamla och nytilltänkta medlemmar är 
välkomna!
 
Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna! 

www.olstafolkpark.se

Vi söker 

BUTIKSPERSONAL 
med branscherfarenhet

Heltidstjänst

Ring Lennart 08-560 313 40

EKERÖ FÄRGLAGER

Börja spela golf 2012
Nybörjarkurs som ger grönt kort

 
Vuxen 1.995 kr

Barn/ungdom 1.595 kr
 

www.troxhammargk.se

Bokmärkestävling De stolta vinnarna av Ekerö biblioteks stora bok-
märkestävling 2012 fick söndagen den 26 februari ta emot pris vid en 
ceremoni på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Dessutom kommer 
deras teckningar att pryda Ekerö biblioteks bokmärken hela året. T v 
Hannah Löwander och t h Alice Bergsten. 

 Foto: Joanna Lundblad

26  öarna runt | 

Ekerö konståkningsklubb tog under sportlovsveckan över 
Vikingahallen med lite mer finstämd skridskoträning. Klubben som 
bildades förra året har redan fyllts med närmare 50 unga öbor som vill 
lära sig konståkningens grunder. Huvudtränaren Gennady Zenkovich, 
på knä t v, har en meritfylld konståkarkarriär från Sovjet. 

 Foto: Ove Westerberg

Ekebyhovsbacken  är klädd i trygg vinterskrud trots att ”det gröna 
helvetet” trycker på med ljumma vårvindar och snöfri barmark i omgiv-
ningen. Under sportlovet hade anläggningen heltidsöppet för alla som 
inte drog till fjälls. Vissa ”jibbare” närmade sig trätopparna när de satsa-
de järnet i en av Stockholms hetaste snowpark.              Foto: Ove Westerberg

”Försvunnen värld” Många intresserade åhörare strömmade till 
biblioteket i Ekerö centrum när vetenskapsjournalisten och författaren 
Maja Hagerman berättade om den största arkeologiska utgrävningen 
någonsin i Sverige, inför byggandet av en ny motorväg genom Uppland. 

 Foto: Åsa Sjöberg

”Flagga för frimärken”   hette det läraktiga pysseltemat under sport-
lovet med ekerökonstnären Stig Holm som guide i galleri Utkiken och 
Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Tillsammans skapade de en konst-
utställning med frimärken och flaggor från hela världen, där fantasin 
prioriterades för att få fram nydanande symboler.      Foto: Ove Westerberg
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nöje
Det är på Fotografiska museet som våra ögon 
möts. Den luggslitna elefanten tittar ner på mig 
från det enorma svartvita fotografiet. Vid ett vat-
tenhål någonstans i Afrika står den stadigt ned-
sjunken i sanden. Så här på nära håll ser man att 
skinnet är väderbitet och utmejslat med otaliga 
rynkor.  Fotografen Nick Brandts megabilder på 
vilda djur i Afrika fick nyligen folk att köa utanför 
museet. Megabilderna talade för sig själva men 
Brandt har en mission också; att fånga världens 
intresse för de afrikanska djurens överlevnad.
 

Själv har jag aldrig varit i Afrika men de där elefantbenen 
verkade bekanta. Bestämt hade jag sett dem någonstans. 
Men var? Några dagar senare visste jag. Den gamla eken strax 
nedanför Ekebyhovs slott såklart. Trädets stam påminner 

mycket om elefantskinnets läderliknande yta, men här har den grå 
barken delat upp sig i böljelika mönster. Vid stammens fot har röt-
terna växt ut till stora knölar. De påminner om elefantens tår och står 
lika stadigt i myllan som förebilden på den afrikanska savannen.

Det här är ju en lustig liknelse men samtidigt lite sorglig. Likhe-
terna är nämligen flera. Vilda elefanters framtid är inte säkrad, tjuv-
skytte och miljöförstöring är några av bovarna. Ekebyhovseken har 
stått på sin plats i över 600 år. Men hur länge till? Den står mitt i ett 
gammalt odlingslandskap med åkrar som brukats genom århundra-
dena. Vi kallar det öppna landskapet Ekebyhovsdalen.  Men samhället 

trycker på från alla håll och frågan är hur 
länge vi kan behålla dalgången öppen. 
Plötsligt tas en ny del av området i an-
språk och dalens yta minskas successivt. 

Ekebyhovseken är kanske landets 
största ek med sina 10,6 meter i omkrets. 
Idag är den 17 meter hög, men har varit 
betydligt högre. Varje år tappar den några 
grenar men kompenserar det med stän-
digt nya skott. 

Den gamle elefanten på det svart-
vita fotot lever inte längre. Han råkade 
ut för en tjuvskytt. Sorgligt slut på en 

lång levnad. Men det finns ändå hopp för de vilda djuren i Afrika. 
Kraftfulla ideella organisationer arbetar för att bevara djuren i sina 
ursprungliga miljöer. Ekebyhovsdalen är en grön kil, inte minst för 
viltet i området. Vi är vana att se rådjur, älg, räv och grävling. Den som 
har tur kan också träffa på spår av lodjur. För oss är en levande fauna 
en självklarhet, men berätta det för 
en mellaneuropé och han blir häpen. 
Ett öppet odlingslandskap mitt i 
samhället är ganska ovanligt. Vi 
köar för att uppleva Afrikas exotiska 
landsbygd samtidigt som vår egen 
miljö är minst lika unik. 

Liknelsen mellan elefanten och 
eken är kanske inte så långsökt. För 
med lite klåfingrighet skulle hela 
härligheten i dalen försvinna. Den 
gröna kilen – som alla säger sig vilja 
bevara – sträcker sig från vattnet 
vid Jungfrusundet längs hela dalen 
fram till Lidl med anslutning till Brunna gärde. Området tål inte mer 
byggnation om inte kilen helt ska korkas igen. Det räcker med några 
kåkar till, vägar som sammanbinder anläggningarna, utökade parke-
ringsplatser - vips så har området förvandlats till något helt annat än 
ett öppet friluftsområde. Avgörandet ligger nog hos brukarna, hos 
oss alla som strövar i området, springer, rider, åker skidor. Visst vill 
vi se böljande gula rapsfält på våren och kunna skida över fälten på 
vintern? 

Ta gärna en närmare titt på den gamla eken när 
du passerar den nästa gång. Och när du känner på 
den grova barken skänk en tanke till den gamle 
elefanten. Jag tror att han, trots allt, ler i sin him-
mel.

Gunilla Lindberg

En elefant, 
en ek och ett 

landskap
i förvandling

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre form för ämnen och intryck, som 
nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, men som dock har 
stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publicerar ett inlägg i 
kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig bakom de åsikter 
som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag till kolumnen@
malaroarnasnyheter.
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Hur kommer valresultatet följas?
Alliansen i Ekerö kommun har 
bestämt sig för att sälja Ekerö 
bostäder. Första försöket var år 
2008.Trots en namninsamling 
som visade att befolkningen ville 
ha folkomröstning om detta, 
röstade alliansen ner förslaget i 
kommunfullmäktige. Alliansen 
hade sagt att det fanns speku-
lanter. Trots det kunde man inte 
genomföra försäljningen.

2011 togs ärendet upp på kom-
munstyrelsen som ett extra ärende 
och alliansen beslutade då att sälja 
det egna bolaget Ekerö bostäder. 
Ärendet skulle upp på kommun-
fullmäktige veckan efter för beslut. 
För säkerhest skull beslutade man 
att ha ett extra kommunfullmäktige 

veckan efter det ordinarie kom-
munfullmäktige för att klara av det 
förväntade kravet på återremiss.  Då 
startades organisationen  ”Behåll 
Ekerö bostäder”. Förvånansvärt 
nog lyckades denna organisation 
få namnunderskrifter från 2300 
röstberättigade på den korta tid för 
folkomröstning.

Skälen att behålla Ekerö bostäder 
och den egna bostadskön är uppen-
bara. Hyreslägenheter behövs för att 
klara bostadsbehovet hos många av 
kommunens invånare såsom ung-
domar, pensionärer, ensamstående, 
familjer etcetera. Hyreslägenheter 
behövs också för socialnämndens 
behov, åtagandet när det gäller 
invandrare eller om man har sitt 
arbete på Ekerö. Det är  också svårt 

att rekrytera personal till nyetable-
ringar inom kommunen.

Enligt kommunallagen har kom-
munen ansvar för bostadsförsörj-
ningen för hela kommunens invå-
nare . Två  kommuner i länet har sålt 
ut hyreslägenheter till privata bolag. 
Detta har ställt till stora problem för 
kommunerna och invånarna. Detta 
gäller Vaxholm och Nacka.

Det finns mig veterligen ingen 
lyckad försäljning av hyresrätter i 
hela landet. På Moderaternas riks-
möte varnades det  för utförsälj-
ning av kommunens hyresrätter  
på grund av konsekvenserna. Peter 
Carpelan var en av deltagarna på 
detta möte.

Alliansen måste före valet redo-
visa vilket röstdeltagande och även 

vilken röstövervikt som måste 
uppnås för att följa valresultatet.

Vad gäller ekonomin för kommu-
nen är det en helt annan fråga. Det 
är inte ekonomin som folkomröst-
ningen gäller. Kommunens eko-
nomi var vid 2011 års bokslut enligt  
Peter Carpelan strålande. Vad han 
inte talade om var att ett antal år av 
misskötsel av inkomster och utgif-
ter gjorde att kommunen har dålig 
ekonomi  med en stor låneskuld.

Att i detta ekonomiska läge tala 
om att bygga ett badhus är ytterli-
gare ett bevis på dåligt omdöme.

Gärna ett badhus i kommunen 
när ekonomin tillåter. 

– Gunnar Hjerth, Kungsberga

Nu måste de styrande i Ekerö  
kommun sluta upp med  att  
vilseleda oss pensionärer. 
Man säger  att pengarna vid 
en  försäljning ska  användas 
bland annat till  bättre äldre-
omsorg. Ord och handling 
stämmer ej  överens. Tvärtom 
har  kommunstyrelsen beslu-
tat  att ej äga  äldreboendet 
i Stenhamra och alltså ej 
investera i ett nybygge.  Man   
har beslutat att sälja denna  
tomt till  en entreprenör som 
i  samråd med kommunen 
ska bygga ett  äldreboende.
Och när  fick en pensionär en 
markbostad senast? Dessa  
bostäder säljs ut på  löpande  
band.

– Lurad  pensionär

REPLIK

Det är självklart glädjande 
att det skrivs så mycket 
positivt om äldreboenden 
på Ekerö. Det är trevligt 
för mig som ordförande i 
socialnämnden. Det är upp-
skattat av dem som arbetar 
inom äldreomsorgen. Och 
framför allt är det mycket 
positivt för alla gamla i våra 
äldreboenden. 

Att Tommy Svensson, 
vare sig han skriver som pri-
vatperson eller representant 

för Öpartiet, i det samman-
hanget försöker misskredi-
tera Kullen är bara beklag-
ligt. Min uppfattning är att 
samtliga våra äldreboenden 
är bra, men ibland kan det 
uppstå problem. Att som 
Tommy Svensson påstå att 
problem bara skulle ha före-
kommit vid Kullen är direkt 
felaktigt. Det har funnits, 
och kommer säkert i framti-
den, att uppstå problem vid 
samtliga våra äldreboenden 
Färingsöhemmet, Ekgården 
och Kullen. Då gäller det att 

det finns kompetent och 
engagerad personal och led-
ning som agerar för att lösa 
problemen. Det är så vår 
äldreomsorg fungerar i dag, 
och det är så den ska fung-
era även i framtiden.  Men 
oavsett Tommy Svenssons 
missuppfattningar, finns 
det en fara i alla positiva 
omdömen. Faran är att vi nu 
slår oss till ro, inte prövar 
några nya idéer utan bara 
kopierar de verksamheter 
som finns idag. Och tror att 
alla då blir nöjda och glada. 

Det tror inte jag. Jag tror 
att äldreomsorgen, som all 
annan verksamhet, måste 
omprövas för att utvecklas. 
Kommunens prognoser 
visar att fram till år 2030 
kommer behovet av platser 
inom äldreboenden att öka 
tre gånger. Från 150 platser 
för bara ett par år sedan, till 
450 platser år 2030. Och den 
generation som kommer att 
flytta in har säkert andra och 
kanske högre krav än tidi-
gare generationer. 

För att möta detta måste 

vi pröva nya idéer. Vi vill 
självklart hitta de bästa 
idéerna och går därför ut 
i upphandling när äldre-
boendet i Stenhamra ska 
byggas. Arbetet med att ta 
fram kraven kommer, enligt 
beslut i socialnämnden, 
att göras med stor öppen-
het för att lyssna på idéer 
och förslag. Sedan kommer 
ett gediget arbete göras av 
tjänstemännen som har att 
ta fram anbudsinfordran. 
Därefter blir det upphand-
ling. Som väl är finns i dag 

en tjänstemarknad med ett 
stort antal företag som har 
olika idéer för framtidens 
äldreboende. Somliga passar 
Ekerö bättre, andra sämre. 
Vi ska hitta vårdgivaren med 
de bästa idéerna. Det företa-
get ska få ansvaret att driva 
Stenhamra äldreboende. Så 
kan vi erbjuda våra gamla 
ett riktigt bra äldreboende i 
framtiden. 

– Staffan Strömbäck, 
ordförande social-
nämnden (M) 

Ännu bättre äldreboenden 

Vilseledd

REPLIK

Ja-alliansen påstår i Mälaröarnas 
nyheter nr 3 att Ekerö bostäder har 
svårt att finansiera nyproduktion 
av lägenheter och att detta är en av 
anledningarna till att det byggts så 
få lägenheter. Det stämmer inte. 
Vi hade ordning på ekonomin när 
vi arbetade som ordförande och 
2:e vice ordförande i styrelsen 
för Ekerö bostäder fram till 2003. 
Liksom tidigare styrelser, som 
sedan 1960-talet hade byggt mer än 
800 lägenheter i Ekerö.

Styrelsen för Ekerö bostäder 
utredde under 2002, när 90-tals-
krisen på bostadsmarknaden var 
över, möjligheterna att börja bygga 
igen. Vi arbetade fram ett program. 
Vi föreslog i ett brev till kommun-
styrelsen den 19 december 2002 ett 
gemensamt möte för att diskutera 
det fortsatta arbetet. Svaret blev: 
Inget möte. Vidare blev resultatet 
att jag inte  fick fortsätta som ordfö-
rande i styrelsen för Ekerö bostäder. 
Moderaterna  ville nämligen inte ha 
några förslag om att bygga hyreslä-
genheter.

Ja-alliansen har fortsatt på den 

inslagna vägen. Ekerö bostäder 
har inte byggt några bostäder på 
20 år. Ja-alliansen har inte byggt, 
vill inte bygga några. Ja-alliansen 
vill nu sälja Ekerö bostäder. Detta 
innebär att en stor del av Ekerö 
bostäders hyreslägenheter kommer 
att omvandlas till bostadsrätter. 
Ja-alliansen har dessutom sålt och 
vill sälja kommunal mark som 
kommunen köpt bland annat för att 
bygga hyresbostäder på.  Och utan 
kommunal mark byggs det inga 
hyresbostäder! Med ja-alliansens 
politik kan kommunen inte ta sitt 
ansvar för kommande generationer.

Ja-alliansens politik leder inte 
till ett samhälle för alla, utan till ett 
samhälle för mycket välbeställda 
människor. 

– Per Eskilsson,
tidigare ordförande (M)
i styrelsen för Ekerö 
bostäder 

Christina Wanngård, 
tidigare 2:e vice ordförande (S) 
i styrelsen för Ekerö 
bostäder

Varför Ekerö bostäder inte byggt

REPLIK

Peter Carpelan driver i sin egenskap 
av kommunstyrelsens ordförande 
och ledamot för det största par-
tiet, Moderaternas och alliansens 
gemensamma politik för kommu-
nens bästa.

Öpartiets representanter Ylva 
Forslid och Tommy Svenssons 
intresse för vårt kommunalråd 
är både positivt och negativt. 
Moderaterna och alliansen består 
av en mängd personer som tillsam-
mans skapar och föreslår alliansens 
politik. Naturligtvis syns Peter 
Carpelan mest och Peter represen-
terar Moderaternas och alliansens 
gemensamma politik.  

I flera insändare går Öpartiets 
Ylva Forslid och Tommy Svensson 
till angrepp på Peter Carpelan. 
Om man framför synpunkter från 
Öpartiet på alliansens politik är en 
sak, men då ska man inte i alla lägen 
angripa en enskild person.

Ska vi i Ekerö komma vidare och 
utveckla vår kommun måste vi ha 
en dialog mellan alla partier, det vill 
säga en politisk debatt som handlar 
om sak - och inte om personfrågor. 

Ett exempel kan vara den diskus-
sion som nu pågår och som resul-
terat i en folkomröstning den 25 
mars  i år.  En eventuell försäljning 
av AB Ekerö bostäder är en sådan, 
där vi från moderat håll anser att en 
försäljning är till gagn för kommu-
nen både på kort och lång horisont. 
Det är inte Peter Carpelan själv som 
är av den uppfattningen utan hela 
alliansen. Det är utmärkt att Ekerö 
kommuns invånare får möjlig-
het att säga sitt och vi kan då bara 
hoppas på ett stort deltagande från 
Ekerös invånare.

Vi hoppas att Öpartiet i en fram-
tid uppfattar att närmare 70 procent 
av valmanskåren valt alliansen, 
där moderaterna är största partiet 
med 43,69 procent av väljarna.  Vi 
hoppas att Öpartiet i en framtid 
alltså inser att alliansen har många 
som arbetar för ett bättre samhälle 
och att vi inte kan ha fel i allt!

– Ingemar Hertz,
ordförande för 
Ekerömoderaterna
Kjell O Johansson,
f.d. ordförande för 
Ekerömoderaterna

Alliansen driver frågorna

Ekerö bostäder – en ekonomisk risk

REPLIK

Socialdemokraterna och Öpartiet 
påstår helt felaktigt i insändare att 
Ekerö bostäder skulle vara en 
”kassako” för kommunen och skat-
tebetalarna. Det är precis tvärtom.

(S) och (Ö) borde känna till att det 
kommunala bostadsbolaget går med 

förlust (enligt senaste preliminära 
bokslut). Det innebär i förläng-
ningen att det är en ekonomisk risk 
för oss alla skattebetalare i kom-
munen, eftersom Ekerö kommun 
äger bolaget och dessutom har gått i 
borgen för bostadsbolagets lån. Det 
betyder att vi kan tvingas till bespa-
ringar inom välfärden,till exempel 

skolan och äldreomsorgen, för att 
föra över pengar till det allmännyt-
tiga bostadsbolaget. Detta är inte 
rimligt. Vi inom allianspartierna 
anser att aktierna i Ekerö bostäder 
ska säljas och intäkterna satsas 
på framtidsfrågor som att bredda 
Ekerövägen, bygga badhuset och 
betala av på kommunens höga låne-

skuld. Dessutom kommer bostä-
derna/hyresrätterna att finnas kvar 
även med en ny stark ägare.

– För Alliansen
Peter Carpelan (M)
Jan-Eric Billter (FP)
Sivert Åkerljung (KD)
Solveig Brunstedt (C)
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• Välkommen att skriva en  
lokal insändare unikt skriven 
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

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

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



Vinterdag i  
Ekebyhovsbacken
Lördag 10 mars anordnar Ekerö kommun i  
samarbete med Ekebyhovsbacken en gratis  
skiddag fylld med aktiviteter. Vi bjuder på  
gratis liftkort och varmkorv med dryck.   
 

Varmt välkommen önskar 
 

Peter Carpelan 
Kommunstyrelsens ordförande
 

Program 
Skidskola för alla  10.00–11.00  
Prova på slalomåkning 11.00–12.00
Hoppuppvisning  12.00–12.30

Skiduthyrning nns för alla som inte har egna 
skidor och vill prova på!

Gratis 
t kl.10–13!
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l 10 13!
l.10–13!.10–13!110000110–0–l.l.klklklkkkkkkklklkll.l.1100000–0–113333!!!!!!!!

www.ekebyhovsbacken.com 

Ökad valfrihet inom 
Ekerö kommuns socialtjänst
Ekerö kommun vill öka valfriheten för personer 
med psykisk funktionsnedsättning.

Företag och organisationer får nu därför 
möjlighet att bedriva boendestöd i Ekerö.

1 juni 2012 införs möjlighet att välja utförare.

Vi välkomnar alla intresserade företag och 
organisationer att ansöka om att bli godkända 
utförare! 

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta nämndkontoret Social eller 
upphandlingsfunktionen om du har frågor om 
förfrågningsunderlaget och ansökningsprocessen, 
telefonnummer: 08-560 391 00.

på Ekerö kommuns hemsida; www.ekero.se/Omsorg 
och hjälp/För utförare enligt LOV eller på valfrihets-
webben; www.valfrihetswebben.se. 
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Visst vore det fint om Ekerö 
kunde bygga ett badhus och 
ha råd med det. Men den 
bistra sanningen är att Ekerös 
ekonomi inte tål ett badhus i 
dagsläget. Badhus kräver en 
investering på mer än 100 
miljoner kronor. Det betyder 
ungefär 5 miljoner kronor per 
år i räntekostnader. Än värre 
är att badhuset beräknas att 
gå med ett underskott på 10 
miljoner kronor per år. År ut 
och år in. Ett underskott som 

Ekerös medborgare måste 
betala. Totalt kommer alltså 
badhuset att kosta 15 miljoner 
kronor per år vilket motsva-
rar räntekostnaderna på ett 
lån på 300 miljoner kronor! 
En sådan kostnad kan Ekerö 
inte dra på sig när samtidigt 
skolor behöver renoveras, 
Ekerövägen behöver bred-
das och särskilda boenden 
behöver byggas. Att badhus 
i allmänhet dessutom kostar 
kommunerna stora pengar i 

underhåll kan man läsa om 
i DN 19/2 . I nuläget måste 
Ekerö sluta att konsumera och 
istället rikta in sig på att få en 
långsiktigt hållbar ekonomi. 
Först när medborgarnas pri-
mära behov är tillfredsställda 
och ekonomin är stabil kan vi 
börja att tänka på ett badhus.

– Berth Fransson, 
ordförande Öpartiet
Tommy Svensson, 
kassör Öpartiet

Badhus nu – nej tack!

REPLIK

Socialnämndens ordförande 
Staffan Strömbäck påstår att 
vi alla kan känna oss trygga 
med att kommunen idag har 
ett avtal med Ekerö bostäder 
om att sociala förturer ska 
beaktas när lägenheter för-
delas. Avtalet kommer att 
gälla vid försäljning påstår 
Strömbäck. Hur kan han 
veta det när vi inte ens vet 
vem som kommer att köpa 
Ekerö bostäder vid en even-
tuell försäljning? Och ännu 
värre: Vad vet Strömbäck 
om detta avtals framtid om 
den nye köparen bestämmer 
sig för att sälja Ekerö bostä-
der vidare om något eller 
några år? Ekerö kommun 
kan naturligtvis inte för all 

framtida binda upp Ekerö 
bostäders framtida ägare. 
Sådana avtal finns helt 
enkelt inte i verkligheten! 
Nej Strömbäck borde visa 
mera engagemang i de soci-
ala förturer som han ytterst 
är ansvarig för och inte 
främst se till att rädda allian-
sens kortsiktiga politik.

Strömbäck borde dess-
utom lyssna på farhågorna 
att Ekerö, precis som Täby 
och Nacka idag, kommer att 
bli tvungna att köpa/hyra 
dyra och olämpliga bostäder 
för kommunens sociala för-
turer om man inte har egna 
lägenheter att tillgå.

Ekerö bostäder är dess-
utom kommunens enda 
riktiga kapitaltillgång och 
om bolaget säljs så står 

Ekerö utan säkerhet om 
man i framtiden behöver 
pengar för nya investe-
ringar. En försäljning idag 
skulle räcka till ett badhus 
och inte mycket mer. Nej, 
Staffan Strömbäck, tänk på 
att du i Mälaröarnas nyheter 
föreslogs som Moderaternas 
nya ledare. Vill du, om 
du blir kommunalråd, stå 
utan kapitaltillgångar och 
på grund av detta få högre 
räntor på kommunens 
framtida lån? Ta ett gott råd: 
Ställ dig inte bakom detta 
dåliga försäljningsförslag. 
Det vinner både du och 
Ekerö på!

– Ekonom med socialt 
patos

Dags för Nya moderater

REPLIK

I MN före jul föreslogs 
Staffan Strömbäck som 
ny moderatledare i Ekerö. 
Strömbäck är ett bra 
namn, men jag tror att jag 
har ett bättre. Idag leds 
Ekerömoderaterna huvud-
sakligen av äldre män. Dessa 
män har suttit vid makten 
i många år. Sedan Peter 
Carpelan övertog ledningen 
av partiet har vi tyvärr 
drabbats av flera skandaler 
och riktigt dåliga beslut. 
Misstagen började med den 
olycksaliga ”lärarkonflikten” 
som kostade skattebetalarna 
miljontals kronor och gav 
Ekerö ett mycket dåligt rykte. 
Efter det har Carpelan lyckats 
med att ta ytterligare flera 
dåliga beslut, till exempel 
den misslyckade upphand-

lingen av badhuset och pen-
delbåten som inte verkar 
bli av. Det senaste i raden är 
sättet att försöka sälja Ekerö 
bostäder. Det kanske är rätt 
att sälja bostadsbolaget, vad 
vet jag, men sättet att försöka 
lura ekeröborna är förkast-
ligt. Att, som Peter Carpelan, 
försöka mörka igenom 
försäljningen på en vecka 
utan att folk får säga vad de 
tycker, leder bara till misstro 
mot oss moderater. Vad kan 
man då göra åt problemet? 
Jag föreslår att de Nya mode-
raterna blir riktigt nya och 
skaffar sig en ny ledning. En 
lyssnande, ödmjuk och mål-
inriktad ledning precis som 
moderaternas landsmöte 
talade om. Med en kvinnlig 
ledare med en lyssnande 
ledarstil. Tidigare leddes ju 
partiet på ett utmärkt sätt av 

Inger Linge. Jag vill nu föra 
fram Anna-Karin Ullgren. 
Ullgren, som jag bland annat 
hört på radio, ger ett både 
sakligt och ambitiöst intryck. 
Hon driver den moderata 
politiken utan att ständigt 
komma i konflikt med sina 
meningsmotståndare. Många 
är vi som har lyssnat på 
Carpelan under fullmäktige-
sammanträden och hört hur 
hans yttranden retat upp hela 
oppositionen. Något sådant 
händer aldrig när Ullgren är 
uppe i talarstolen. Då blir det 
genast en konstruktiv debatt 
av en politiker som syftar till 
kommunens bästa. Ullgren 
skulle bli den positiva kraft 
som Ekerö och som vi mode-
rater så väl behöver.

– Nygammal, förhopp-
ningsfull moderat 

REPLIK

Som svar på insändaren 
om Jungfrusunds sjöstad: 
Den planerade byggna-
tionen vid Jungfrusunds 
färjeläge kommer att inne-
hålla både verksamhet och 
boende samt en ny förskola. 
Förskolans upptagnings-
område är Gällstaö och 
Jungfrusund vilket gör att 
många föräldrar kan antas 
skjutsa sina barn med bil till 
och från förskolan. Vid val 
av plats för förskolans pla-

cering har tagits hänsyn till 
trafiksituationen i området. 
Att placera förskolan inne i 
bostadsområdet där det rör 
sig många oskyddade trafi-
kanter gör att farliga situatio-
ner lätt uppstår. Vägen ner 
till färjan kommer att göras 
säker genom fartdämpande 
åtgärder och färjans termi-
nalområde anpassas för att 
rymma de fordon som ska 
med färjan, utan att fylla 
tillfartsvägen. För övrigt så 
uppkommer den situation 
som insändaren beskriver 

med långa köer till infarten 
mot Gällstaö ytterst sällan. 
Skolan kommer att placeras 
så att buller och avgaser inte 
ska påverka barnens utom-
husplatser. Insändaren andas 
tyckande utan att se helhe-
ten, byggnadsnämndens 
måste se till helheten och 
gör många överväganden 
innan ett förslag läggs fram.

– Lennart Nilsson,
ordföranden byggnads-
nämnden Ekerö

Ett samlat ansvar för barn och boende

Försäljning med uppenbara nackdelar



BADMINTON | Efter att 
ha haft dålig tillströmning 
av unga badmintonspelare 
under många år har Ekerö 
IK:s badmintonsektion 
fått ett uppsving och har 
nu i stort sett fulla juni-
orgrupper. Dessutom är 
könsfördelningen mycket 
jämnare än i många andra 
sporter.

– Sektionen har funnits i 
tjugo år och var från början 
jättepoppis, men sedan har 
det varit tunt i många år. 
Nu har det dock blivit ett 

rejält uppsving och nu har 
vi i stort sett två fulla ju-
niorgrupper, berättar Kalle 
Brunnberg, aktiv både som 
seniorspelare, styrelseleda-
mot och som en av junior-
tränarna.

Han tror att det är många 
faktorer som gör att sporten 
återigen har blivit populär.

– Det finns inga krav på 
resultat eller prestation och 
vår målsättning är att alla 
ska gå därifrån med ett le-
ende på läpparna och vilja 
komma tillbaka nästa gång. 
Badminton är också en 

sport som man lätt kommer 
igång med, förklarar han.

Han tror att information 
i skolorna i kombination 
med att det sprider sig från 
barn till barn att det är en 
rolig sport, är ytterligare en 
komponent som lockat fler 
att träna.

– Badminton engagerar 
också många som inte trivs 
i lagsporter. Dessutom gör 
man ingen skillnad på kil-
lar och tjejer, vilket gör att 
man både tränar och tävlar 
tillsammans, fortsätter han.

Än så länge är de flesta 

ungdomsspelarna på ny-
börjarnivå, men några har 
sökt sig vidare till tävlings-
sammanhang och även 
lyckats placera sig bra.

Nu är det bristen på hall-
tider som hindrar tätare 
träningar och en fortsatt ut-
vidgning av verksamheten, 
men ännu finns det plats 
för ytterligare några barn. 
På motionärssidan finns det 
gott om plats för vuxna som 
vill slå bollar på söndags-
kvällarna.

                     LO BÄCKLINDER

30  sporten | 

INNEBANDY | Det blev 
seger för Ekerö IK i inne-
bandyderbyt mot Skå IK 
den 25 februari. En seger 
som gör att Ekerö IK kan 
ta hem hela serien denna 
säsong.

Med 13-3 segrade Ekerö IK 
över Skå IK. En seger som 
kanske kan leda hela vägen 
till serieseger för säsongen 
för Ekerö IK:

– Vi har guldläge. Vi kan 
förlora mot Stockholm IBK 
som ligger tvåa utan att det 
påverkar. I sista matchen 
möter vi dem som ligger sist 
i tabellen, så man skulle näs-
tan kunna säga att vi vinner 
serien, säger Johan Spineler, 
spelare och samordnare i 
Ekerö IK:s A-lag i innebandy.

När det gäller tvåan, IBK 
Stockholm ligger Ekerö IK 
i skrivandets stund 31 mål 
bättre i målskillnad än Stock-
holm IBK. 

– Nu ska man inte ta ut 
någonting i förskott men det 
är i princip klart att vi kom-
mer att gå upp en division. 
Men även om sista matchen 
går mot dem som ligger sist, 
Midsommarkransen, så ska 
man inte ta det för givet, sä-
ger Victor Sävström, spelare 

och också han samordnare i 
A-laget.

Ekerö IK:s match mot Stock-
holm IBK i Skanstullshal-
len spelas 3 mars vilket är 
efter det att denna tidning 
gått till tryck. Matchen mot 
Midsommarkransen sker på 
hemmaplan den 17 mars.

Det har gått bättre och bätt-
re för laget under säsongen. 
Stommen i laget är pojkar 88  
till 84. Laget består till nästan 
95 procent av gamla ishock-
eyspelare som har spelat i 
Ekerö IK och Skå IK förut. 

– Sedan har vi fått ett ny-
förvärv, Pelle Sjöholm. Han 
har spelat innebandy i hela 
sitt liv och har spelat på gan-
ska hög nivå. Han har kom-
mit med väldigt mycket tips. 

Om man tittar över hela sä-
songen så började det bra för 
Skå IK:s A-lag. De har till-
sammans med Ekerö IK och 
Stockholm IBK slagits om 
de tre förstaplatserna i serien 
hela tiden. Men efter jul har 
de haft en rad problem vilket 
har gjort det tungt för laget.

– Det har varit mycket 
sjukdomar och skador. Vi 
har också två stycken spe-
lare som pluggar på annan 

ort. Det innebär att de inte är 
hemma så ofta så truppen har 
inte varit den största. Vi har 
fått gå runt med väldigt lite 
folk, berättar lagledare Stefan 
Angerfelt.

De har fortfarande en del 
skador och ett par som är 
sjuka. 

– Men det är ett härligt 
gäng och ett ungt lag. Inne-
bandysektionen inom Skå IK 
som helhet börjar också att 
komma igång nu. För ett par 

år sedan gjorde föreningen 
ett ryck och startade upp tre 
knattelag. Från och med då 
har man också startat upp en 
knatteskola varje år för att det 
hela tiden ska komma nya lag 
underifrån. Nu är det äldsta 
laget födda 98 så de har några 
år kvar innan de kan matchas 
in i A-laget, fortsätter Stefan 
Angerfelt.

Skå IK och Ekerö IK tränar 
ofta efter varandra i bollhal-

len. Johan Spineler från Ekerö 
och Stefan Angerfelt är eniga 
om att stämningen mellan la-
gen utanför match är mycket 
god. 

– Då blir det lite snack 
mellan lagen. Sedan när vi 
möts, då är det allvar. Men 
när vi möts måndagen efter 
träning då är det goda miner 
igen. Lagen frågar varandra 
hur det gått i andra matcher, 
berättar Stefan Angerfelt. 

Precis som inom Skå IK 

är innebandysektionen på 
ständig uppgång även inom 
Ekerö IK. 

– Det enda som hindrar 
tillväxten är avsaknaden av 
hallar i kommunen. Tyvärr 
har vi kö till de små lagen 
just på grund av detta och 
det är mycket tråkigt, säger 
Karl Johansson, Ekerö IK:s 
sportchef för innebandy-
sektionen.

                           EWA LINNROS

Ekerö och Skå i toppen

Uppsving för Ekerö IK:s badmintonsektion med fyllda juniorgrupper

DET HÄNDER  TILL DEN 18 MARS

HANDBOLL | Damer div 3 ösv: 11/3 kl 16:45 Tappströms Bollhall: 
Skå IK-AIK 

Herrar div 4 ösv: 6/3 kl 19:45 Tappströms Bollhall: Skå IK-Sannadals 
SK  18/3 kl 16:45 Tappströms Bollhall: Skå IK-IK Stubbhagen    

INNEBANDY | Herrar div 4 v: 17/3 kl 18:45 Tappströmsskolan: 
Ekerö IK-Midsommarkransen 

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

              

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Ekerö IK 16 15 0 1 154 - 66 45
Stockholm IBK 16 14 0 2 98 - 41 42
Skå IK 16 9 0 7 107 - 108 27
Ulvsunda IBP 16 7 1 8 84 - 94 22
Vällingby BK 16 7 1 8 70 - 87 22
Västerorts IBK 16 7 0 9 81 - 116 21
IK Wasa 16 6 0 10 84 - 94 18
Mariebergs SK 16 5 2 9 89 - 86 17
IK Ängen/Sätra 16 5 1 10 58 - 93 16
Midsommarkrans 16 2 1 13 71 - 111 7 

 

INNEBANDY
Herrar div 5 b
Järfälla IBK Ungdom 15 12 1 2 142 - 66 37
Stäkets IF 15 12 1 2 100 - 59 37
Lidingö IBF 15 10 2 3 109 - 77 32
Stockholm West 15 9 0 6 86 - 69 27
IBK Sundby 14 7 1 6 66 - 63 22
Mälarö IBK 14 5 2 7 124 - 93 17
Hässelby IBK 15 5 0 10 83 - 95 15
Ängby IF 15 4 2 9 71 - 82 14
Östermalms IBS 14 4 1 9 82 - 142 13
IK Economus 14 0 0 14 58 - 175 0 

 
 

HANDBOLL
Damer div 3 ösv
Huddinge HK 19 18 1 0 591  -  367 37
AIK 19 15 1 3 526  -  417 31
Hammarby IF HF 19 13 0 6 505  -  403 26
Gustavsbergs HF 19 12 0 7 513  -  407 24
Årsta AIK HF 19 11 2 6 423  -  401 24
Notlob IK 19 9 3 7 444  -  448 21
Gubbängens HK 19 9 2 8 480  -  420 20
Haninge HK 19 5 3 11 401  -  418 13
Skå IK 19 6 1 12 431  -  501 13
Sportsgear DHK 19 4 1 14 373  -  543 9
BK Salem 19 3 0 16 384  -  528 6
HK Spifen 19 2 0 17 313  -  531 4

 

HANDBOLL
Herrar div 4 ösv
Trångsunds HK 18 17 0 1 497  -  395 34
Huddinge HK 17 15 1 1 465  -  348 31
BK Bitter 17 12 0 5 503  -  412 24
IK Stubbhagen 17 8 0 9 458  -  452 16
Djurgårdshofs IK HK 17 8 0 9 421  -  428 16
Sannadals SK 17 7 1 9 405  -  429 15
Södermalms BK 18 7 1 10 451  -  481 15
Sorunda IF 17 6 2 9 453  -  439 14
Åkersberga HK 17 6 1 10 466  -  481 13
Väntorp / AIK 18 5 0 13 434  -  489 10
Skå IK 17 1 0 16 328  -  527 2
Lidingö HK         Utgått

ISHOCKEY
Herrar Alltvåan reg ö
Botkyrka HC 21 14 3 4 107 - 61  46
Väsby IK 21 14 1 6 94 - 74  20
Bajen Fans IF 21 11 4 6 74 - 54  20
Bålsta HC 21 9 5 7 78 - 70  8
Haninge HF 21 9 5 7 89 - 71  18
Spånga Hockey 21 6 4 11 55 - 79  -24
MB Hockey 21 5 5 11 64 - 92  -28
Mälarö HF 21 1 3 17 64 - 124  -60

LÄGET! 27 FEBRUARI                          

Derbymatchen i innebandy mellan Ekerö IK och Skå IK slutade med  13-3 till Ekerö IK. Båda lagen har tillsammans med Stockholm IBK kämpat om 
de tre första platserna i serien hela säsongen.                Foto: Stefan Rosenberg

Ekerö IK:s badmintonsektion har nu nästan fulla juniorgrupper.
 Foto: Patrik Engström



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:-
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50 ÅR SEDAN | ”Nya 
Tappströmsskolan blir till 
en god hjälp i ungdoms-
vårdsarbetet” lyder en rub-
rik i Mälaröarnas nyheter 
1962. 

Samarbetskommittén för 
barna- och ungdomsfrågor 
har bildats i Ekerö kommun 
för att undersöka möjlig-
heterna att organisera ett 
förebyggande ungdoms-
vårdsarbete. 

I kommittén ingår företrä-
dare för kommunens sociala 
organ, skolmyndigheterna 
och målsmännens

– Det gläder mig mycket 
att denna kommitté kommit 
till stånd och det är min 
förhoppning att dess arbete 
skall resultera i goda idéer för 
att få bättre fart på ungdoms-
arbetet i kommunen, säger 
Ekerö skolstyrelses ordfö-
rande Gunnar Hedberg i ett 
uttalande för Mälaröarnas 
nyheter.

Inom skolan är man också 
mycket positivt inställd till 
en strävan att ägna ungdo-
marna omtanke även efter 
skolarbetets slut. Man får 
inte ”släppa taget i och med 
att klockan ringt efter sista 
lektionstimmen”.

Från kommunens sida 
görs en hel del i den vägen så 
som att idrottsföreningarna 
får ett årligt bidrag. Anslag 
ges också till andra ung-
domsorganisationer.

Samarbetskommittén 
inbjuder alla föräldrar till 
en sammankomst. Föräld-
ramötet ska äga rum 7 mars 
klockan 19 i kommunhuset i 
Tappström. 

Ur programmet framgår 
att ungdomskonsulenten 
Bengt Lidfors ger en orien-
tering om aktuella problem-
ställningar och ungdomsvår-
dande verksamhet. Det blir 
också allmän debatt under 
temat ”Hur få ett barn- och 
ungdomstryggt Ekerö?” Del-
tagare vid sammankomsten 
är företrädare för kommu-
nens styrande organ, skolan, 
föreningar samt barn- och 
ungdomsvården. 

I kommunhuset har även 
andra möten ägt rum, så 
som Ekerö hushållsnämnds 
årsmöte. 

Under ordförandeskap av 
fru Linnéa Kulle-Lindblad 
har det bland annat diskute-
rats systugeverksamheten på 
Adelsö och Munsö, ”vilken 
under det gångna året ej rönt 
samma stora intresse som 
tidigare”. Nämnden beslutar 
dock att göra ett nytt försök 
att åter öppna systugorna 
under mars och april. Det 
blir även en kursdag på 
Munsö den 26 februari under 
medverkan av hemkonsulent 
Karin Holmberg. Program-
met består av film och 
kaffeservering och så ämnet 
”tvätt och textilvård”.

Tvätt är en av de sysslor 

som ingår i tjänsten som 
utannonseras i Mälaröarnas 
nyheter. Under rubriken 
”barnkär hemhjälp” sökes 
till Träkvista en person för 
cirka fem timmars arbete 
per dag, dock inte lördag 
och söndag. Det är två barn i 
åldrarna fyra och ett och ett 
halvt år som behöver pass-
ning. I arbetet ingår också 
lättare hushållsarbete. 

Att tvätt ingår i detta kan 
man gissa sig till då det i an-
nonsen lyfts fram att ”auto-
matisk tvättmaskin finnes”. 
Men detta är inte det enda 
moderna. Arbetet finns i ”en 
nybyggd villa, där husmor 
har arbete inom hemmet”.  
En kvinna före sin tid rent 
utav. 

                          EWA LINNROS

Automatisk tvättmaskin finnes

Skolstyrelsens ordförande Gunnar 
Hedberg.

ASX
179 900 kr
1987 kr/mån*

Mitsubishi Center Stockholm. 
Jämtlandsgatan 131-133, Vällingby. 
08-120 300 50. 
www.mitsubishistockholm.se

Sveriges längsta bilgaranti

*20% kontant, 50% restvärde. Avtalstid 3 år. Metallictillägg tillkommer. Bilen på bilden är extrautrustad

Kan det bli bättre?
Endast hos Mitsubishi Center.
Tryggt, enkelt och problemfritt.

MITSUBISHISTOCKHOLM.SE - FITS YOUR LIFE

I samtliga priser ingår:



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

PC Akuten
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AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
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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.

13 FEBRUARI | Inbrott sker i en villa i 
Närlunda.

Drottning-
holm.

14 FEBRUARI | Ytterligare ett inbrott 
Närlunda.

16 FEBRUARI | 
Ras-

taholm.

17 FEBRUARI | 

Tappströms-
skolan.

Stenhamra -
brott.

19 FEBRUARI | -
Ekerö 

centrum.

20 FEBRUARI | 
-

Tappströmsskolans boll-
hall.

Älvnäs.

Drottning-
holm.

21 FEBRUARI | Ekerö -

Ekerö centrum. 
-
-

gen.

Tappströmsbron -

22 FEBRUARI | Träkvis-
ta fritidsgård

Träkvista -

Närlunda
-

23 FEBRUARI | 
Trä-

kvistavallen.
 Svanäng-

ens förskola

Ekerövägen
-
-

Troxhammar

24 FEBRUARI | 

Ekerö centrum.

Skå

-

Drottningholm.
Skå

25 FEBRUARI | Ekeby-
hov

Färentunavä-
gen

Drottningholm

26 FEBRUARI | 
Ekudden. 

Trä-
kvista fritidsgård

Ekebyhov. 

Ekerö centrum -

32  larmet går | 

Ett flertal villainbrott och 
stölder från privatpersoner

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Träkvista fritidsgård
Matlagningskvällar lördagar 
kl 20-22 för de som gillar 
att laga mat eller att baka. 
Öppet tis-tors 18.30-21.30, 
fre-lör 19.30-23.30. Stängt 
mån och sön.

Stenhamra fritidsgård
Matlagningskvällar fredagar 
kl 20-22 för de som gillar att 
laga mat eller att baka. Gym 
tillgängligt för tjejer och kil-
lar från årskurs 7 upp till 17 
år. Hjälp ges med instruktio-

ner och träningsscheman. 
Öppet mån-ons 18.30-21.30, 
tor stängt, fre-lör 19.30-
23.30, sön stängt.

Ekerö bio
11 mars kl 15 och 19: Tinker, 
Tailor, Soldier, Spy, fr. 15 år. 
18 mars kl 15: Mästerkat-
ten (sv. tal) fr. 7 år. Kl 19: My 
week with Marilyn, barnt. 
Ekerö bio, Erskinesalen, 
Ekerö C.

Författarbesök
Tina Thörner känd som 
framgångsrik co-driver i 
världens rallycirkus, deltaga-
re i Let´ s dance och mental 

coach, kommer och berättar 
om sin nya bok ”20 år med 
grussprut”. 13 mars kl 19, 
biblioteket, Ekerö C. 

Film
Dogtooth Regi: Lanthimos/
Filippou, Grekland 2009. 
Medlemskort i Filmstudion 
berättigar till inträde till 
höstens samtliga filmer.
Enstaka biljetter får ej säljas. 
15 mars kl 19.30, Erskinesa-
len, Ekerö C.

Gospelkonsert
Ekerö gospel med gäster. 
Solist: Calvin Bridges, 
Chicago, USA, Piano: Daniel 

Stenbaek. 17 mars kl 18, 
Ekebyhovskyrkan. Arr: Ekerö 
pastorat.

Årsmöte
Ekerö-Munsö hembygds-
förening. Program: ”Vår 
hembygd i förändring” – en 
diskussion med medverkan-
de från föreningskollegor på 
Ekerö. Hembygdsföreningen 
bjuder traditionsenligt på 
ärtsoppa och punsch. 18 
mars kl 16. Ekerö hembygds-
gård.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se

Personrån samt väskryckning 1

Villainbrott 3

Trafikolyckor 7

Mälaröarnas brottsstatistik
för 16 januari till 12 februari

Allt inom VVS!
Nyinstallationer 

Försäljning 
Ett Norrlandsföretag i Stockholmsområdet

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

Gardinstänger och skenor Gardintyger  
Markisväv  Sybehör  Garn  mm 

Jungfrusundsv 2 
Träkvista 

Tel:  560 355 01  

Öppet: 
Mån-fre 10-18

    Lör 10-14

Plisségardiner
Lamellgardiner 
Rullgardiner 

Måttbeställning



Flyttstädning?
Vi utför kvalitetsstädning, 

fönsterputsning & golvvård
 till vettiga priser. 

Även veckostädning.
Självklart har vi 

ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Abrahamsbergsv. 31
Bromma

Tel. 25 71 17

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ

Tel. 564 877 40

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB  
Brottmål
Vårdnad 
Personskador   
Asylrätt 

Ekerö Centrum
560 349 30, 528 006 55

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Service & reparationer  
av alla bilmodeller

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Auktoriserad  
serviceverkstad för

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

L  E  D  I  G  A

L  O  K  A  L  E  R

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.

Flytta in imorgon.

Ring 08-560 377 44
 www.emt.se

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

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

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

FÄRG   TAPET
GOLV

Ekerö Färglager
Träkvista Torg

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

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

Flak och containrar.

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

| service för dig! 33

ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

KONTORSMATERIAL M.M

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

    Tel 08-560 355 35   info@aseanna.se

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

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

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

www.howqvistanderson.se
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Mona Wiklund Cederborg

 alfa  
              Sandviksvägen 4, för tidsbeställning

telefon 08 - 560 310 65

Auktoriserad av SBF

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

Däckspecialisten!
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5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

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 
837-0017

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Tillbehör 
till datorn?

Valkommen 
Ida, Leos 
lillasyster!
Grattis 
Therese och 
Christian 
Sundqvist.
Danderyd 
11-11-26.
Ulla och 
Tommy 
Sandberg.

Grattis Elias 
2 år den 28 
februari! 
Kramar från 
mormor och 
Göran.

Grattis 
Hampus 
Lindh på 
2-årsdagen.
Kramar från 
farmor och 
farfar.

Grattis Jes-
per Forssén 
på din 15- 
årsdag den 
25/2 önskar 
mamma och 
Liam. 
Vi älskar 
dig!

Stort grattis 
till världens 
bästa Maria 
som fyller 
40 år den 
28/2 önskar 
Victoria, 
Eva och alla 
dina vänner. 
Kram!

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Nu hemstäd!

DÖDA

• Per Olof Skaring, Färentuna, avled den 18 
januari i en ålder av 68 år.

• Helena Räsänen, Stenhamra, avled den 19 
januari i en ålder av 79 år.

• Ellen Elisabet Froman, Färentuna, avled 
den 9 februari i en ålder av 92 år.

• Harriet Eugenia Ekström, Ekerö, avled den 
13 februari i en ålder av 93 år.

• Maj Linnéa Carlsson, Ekerö, avled den 16 
februari i en ålder av 98 år.

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

Psykoterapi
vid Fridhemsplan

Enskilt eller i grupp

Ann Örhammar
Leg. psykoterapeut

0736-85 52 15
www.annorhammar.se

Skrotbilar 
hämtas

073-692 88 00

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inkl blanksteg samt ev 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.

Vår älskade pappa

Kennert 
Claesson
*   8 april 1943

 4 december 2011

Rolf  Lars  Mats
med familjer_______________________  

Begravningen har ägt rum 
i stillhet

MUNSÖ IF:s årsmöte  
Tisdagen den 27 mars 

kl 18.30 vid Husby skola
Vi börjar med prisutdelning och kaffe, 

saft och tårta.
Varmt välkomna!   Styrelsen

SÄLJES

Barnlampa Flyg-
plan från Lyktan 
Bankeryd. Diame-
ter 350 mm. Höjd 
200 mm. Ljuskälla E27 max 
60 w. Krokupphängd. 200:-. 
Karin 076-215 58 98.

Symaskin fr 50-tal. Husqvar-
na 1250:-. 070-850 85 64.

Vevgrammofon, gammal, 
1300:-. Stenkakor 50:-/st. 
073-975 69 56, 070-858 
39 48.

ÖNSKAS HYRA

Önskar hyra stall el lösdrift 
för 2-5 hästar. Behöver 

hagar till och ev sommar-
bete. Sköter allt själv så 
det behövs inget arb av 
hyresvärden. Är 38 år med 
hästvana. Har ett mjukt sätt 
att hantera djur. Är väldigt 
noga och skötsam. linalon@
live.com. 070-877 45 48

S O S. Litet hus eller stuga 
med lugnt läge. Gärna möb-
lerad. Maxhyra: 8000 
kronor/månad. Vänligen 
L-G. Fotograf Lars-Göran 
Karlsson. 073-331 52 75. 
010-563 43 32.

2 tjejer på 28 och 30 år med 
katt, önskar hyra lägen-
het alternativt litet hus på 
Mälaröarna. Helst möble-
rad. Max hyra 8000 kr per 

månad. Vi har fast inkomst 
och boendereferenser 
finns. Svar till: lovelyfjida@
hotmail.com

Lagerlokal önskas hyra 100-
200 kvm. Goda referenser 
finnes. Ni kan kontakta mig 
på 070-756 47 85. Peter

SÖKES

Katten Tuss, 1  1/2 år gam-
mal, svart hane, behöver 
ett hem. Han är en utekatt, 
med mycket tjock lång 
päls, mycket kelig, 
dock skygg och halvvild. 
Behöver domestiseras.  
Ring till Roger Axelsson, 
560 501 98, Munsö.

 privata marknaden Privatpersoner annonserar GRATIS. Max 250 tecken inkl 
blanksteg. Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se

www.malaro.com/mn

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Datorhjälp
hemma
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PRIS 3 975 000 kr/bud. TOMT 338 kvm . Koltrastvägen 24.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ ÄLVNÄS 6 rok, ca 126 kvm + 25 kvm

Högt och soligt läge i Älvnäs Ljus välplanerad villa med 3 - 4 sovrum varav ett med egen ingång
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PRIS 1 200 000 kr/bud. TOMT 2 900 kvm. Adelsö Ringväg 106.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

ADELSÖ STENBY fritidshus/byggklar tomt

Granne med trädkronorna Milsvid utsikt Förhandsbesked finns
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PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 216 kvm. Klevbergsvägen 69. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 6 rok, 140 kvm

Barnvänligt enplanshus Skyddad atriumgård Förråd & garage
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PRIS 760 000 kr/bud. TOMT 2 522 kvm. Stenstorpsvägen 33. EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

ADELSÖ STENBY 1 rok, 17 kvm

Charmigt Högt fint läge Gästhus En plats för avkoppling
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PRIS 1 595 000 kr/bud. AVGIFT 4 992 kr/månad Gustavavägen 32.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ BOKSKOGEN 3 rok, ca 89 kvm

Gavelläge Två trädäckade uteplatser Centralt Välskött förening
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75 års erfarenhet  
av riktigt bra bostadsaffärer.
Vi hjälper dig från ett läge till ett annat.

EKERÖBUTIKEN MÄLARÖ TORG 4 08-564 109 40 WWW.SVENSKFAST.SE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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PRIS 2 775 000 kr/bud. TOMT 1 011 kvm. Ramundvägen 4.
EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, 185 kvm

Spektakulär atmosfär och rymd Fantastiskt ljusflöde Barnvänligt Carport och förråd
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Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Christer Eriksson, Elizabeth
Kumlin, Linn Lagerqvist,

Charlotte Careborg, Martin
Larsson, Susanne Eriksson

PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 401 kvm . Fil ippavägen 33. EKERÖBUTIKEN Elizabeth Kumlin 0708-384141.

EKERÖ NÄRLUNDA 5-6 rok, 120 kvm

Invid återvändsgata Tillbyggt med kupa Barnvänligt Garage
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PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 216 kvm . Klevbergsvägen 135.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, ca 140 kvm

1-plans radhus i toppskick med underbar trädgård o atriumgård
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PRIS 3 700 000 kr/bud. TOMT 2 700 kvm. Domherrevägen 4. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ ÄLVNÄS 3 rok, ca 100 + 55 kvm

Charmig villa byggd 1927 på vacker delbar tomt om 2 700 kvm
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Här syns din 
bostad bäst.

 Vi har ca 75o ooo 

 besökare i veckan på 

 svenskfast.se

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