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BILTVÄTT
 Ren bil på 4 min!

Gina Rosales (V) från ”Behåll Ekerö bostäder – rösta nej” och Staffan Strömbäck (M) från ”Alliansen för ja” 
talade för sin sak i Ekerö centrum ett par veckor före folkomröstningen.  | 12                      Foto: Ewa Linnros

Storföretag
planeras
i Träkvista
En planläggning har inletts för ett bygge av två 
stora affärslokaler bakom Lidl i Träkvista. I dags-
läget är det Bygg Max och Granngården som är 
aktuella för platsen. | 4

FYRA INSTANSER SÄGER NEJ
Kommunens begäran om att på nytt införa samåkning i 
bussfilen har fått nej från fyra tillfrågade instanser. | 6

”Förslaget att göra separata reservat för de-
lar av skogen tycker jag inte om . Det finns 
många olika intressen som hör hemma i 
skogen: Friluftsfrämjandet har sina vand-
ringsstigar och rastplatser, ryttarna sina 
ridstigar. Många kloka hundägare går egna 
stigar i skogen. Vi har gott om utrymme om 
vi är beredda att göra egna insatser och visa 
varandra hänsyn.” | 36 tyck

GRÖNA ÖN FRAMTIDSVISIONER
Föreningen Gröna ön bildades 2011 och har som 
målsättning att arbeta för en ekologisk och hållbar 
utveckling av besöksnäringen och näringslivet på 
Adelsö. | 14

VARIETÉYRA I ERSKINESALEN 
Tidpunkten närmar sig för de funktionshindrade 
artisterna i ”Funkisfabriken” att kliva upp på scenen i 
Erskinesalen och möta sin publik för första gången. | 30

FRAMGÅNGAR 
FÖR EKERÖ TK
Nicole Hedblom vann 
klassen F 14 i ELTK 
open och Tom Johansen 
segrade i  klassen P 16 
ICA kvantum cup. | 38
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Vårstädning?
10 % rabatt i mars! Även fönsterputs!   

Ring nu och boka! 
Mälaröarnas största städföretag!

08-560 243 62, info@malarostad.eu



UTSTÄLLNINGAR

Drottningholm
”Kamelia Royale” – utställ-
ning av blomsterkungen 
Tage Andersen i Déjeunersa-
longen, Drottningholmstea-
ter. Till och med 15 april.

Ekebyhovs slott
Katarina och Leif Robert 
Eriksson – målningar, Erika 
Höglund – keramik och glas.
Lör-sön kl 12-16. Ekebyhovs 
slottsgalleri. Arr: Mälaröar-
nas konstförening.

Flaggor i världen
Barnens egen flaggutställ-
ning på temat världen. Till 
och med 24 mars. Barnens 
eget bibliotek i Stenhamra.

Hantverksstallet
Siv Norman – emalj, Malin 
Norlander – akvareller. Till 
och med 1 april. Öppet tors-
sön kl 11-16, från april tis-sön 
kl 11-17. Jungfrusund.

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

Utställning
”Vinter, några målningar av 
Anders Höök”. Mån-tors kl 
8-17, t.o.m. mars månad.

Profydent, Ekebyhovsvägen 
1 (vid brandstationen).

EVENEMANG

Bridge
Partävlingar. Oftast kan 
spelpartner ordnas för 
den som är singel. 20 kr 
inkl kaffe. Mån, tis och tor 
kl 10-14.30.  IT-ladan. Arr: 
Mälaröarnas pensionärs-
föreningar.

Föreläsning
”Att sätta gränser – ett 
villkor för växande”. Bengt 
Grandelius är författare, 
föreläsare, legitimerad 
psykolog, privatkliniskt 
verksam, med 25 års erfa-
renhet av psykosocialt och 
terapeutiskt behandlings-
arbete med familjer, barn, 
ungdomar och vuxna. 20 
mars kl 19, Ekebyhovskyr-
kan. Samarr: Ekerö pasto-
rat, S:t Lukas Mälaröarna/ 
Västerort.

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

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 sago-
skogen.

Varieté va me
En föreställning om längtan 
efter tillhörighet och sökan-
det efter en vän, med inspi-
ration från Tove Janssons 
fantastiska värld. 24 mars 
kl 15. Erskinesalen, Ekerö 
C. Samarr: Ekerö kom-
muns dagliga verksamhet, 
Kulturskolan och Fabriken/
Studiefrämjandet.

Trädbeskärning
Representanter från Sveri-
ges pomologiska sällskap 
kommer för att beskära 
en del av äppelträden i 
Ekebyhovs äppelgenbank. 
Allmänheten är välkom-
men att vara med för att få 
beskärningstips. 24 mars kl 
10-15, Ekebyhovs slottspark.

Tema världen
Lyssna på intressanta 
personer som berättar 
om olika världar. 21 mars: 
”Unite for women” –  stoppa 
mödradödligheten” med 
Åsa Regnér och Sissela Kyle. 
28 mars: ”Aromer i värl-
den” med odlaren Per-Ove 
Kårfors. Kl 12-13, bibliote-
ket, Ekerö C. Samarr: Café 
Byblos, Studieförbundet 
vuxenskolan Mälaröarna.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se

 (Manusstopp:
 2 veckor  före utgivning)
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EKERÖ FÄRGLAGER
Öppet: vard 9-18, lörd-sönd 10-14, Träkvista torg, Tel. 560 313 40

Vi släcker ljuset och  
tänder hoppet

Den 31 mars klockan 20.30–21.30 släcker 
miljontals människor ljuset i en gemensam 
manifestation för klimatet – Earth Hour. 

Swedbank deltar för fjärde året genom att 
mörklägga huvudkontoren. Vi hoppas att 
du gör oss sällskap.

På swedbank.se/hallbarframtid kan du 
läsa om vårt utbud av tjänster som är bra 
för både din ekonomi och för en hållbar 
framtid.

Swedbank Ekerö, Mälarötorg
ekero@swedbank.se

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

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

35 år = 35 % rabatt!

65 år = 65 % rabatt!

100 år = bågen GRATIS! 

Kvalitets-
glasögon till lägsta 

PRISGARANTI

t tK litKKKK lit tt

Din ålder i rabatt



fastighetsbyran.se
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
Ring för visning!

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 och trädgård i söder som
vetter mot allmänning!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2097.

FÄRINGSÖ STENHAMRA

Accepterat pris: 2 100 000:-
Tomt: 4 141 kvm Trädgårdstomt,
Boarea: 79 kvm
Adress: Spettvägen 7-9
Visas sön 18/3 13.15-14.15

Vackert beläget i fridfull
omgivning ligger detta trevliga
timmerhus. Husets fastighet är
samtaxerad med stor
tomtfastighet (redan avstyckad
går att sälja separat). Infiltration
anlagd och godkänd. Inom
gångavstånd finns fin badplats
med sandstrand och möjlighet till
båtplats samt buss till Bromma.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2188.

EKERÖ EKEBY

Accepterat pris: 2 150 000:-
4 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 70 kvm
Tomt: 925 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1950
Adress: Skarnholmsvägen 12
Visas sön 18/3 11.30-12.30

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, 4-12
Visas sön 18/3 14.00-14.45
Sms:a: FB 1071-2864 till 72456 för
beskrivning

På härlig sydsluttning erbjuder C4
Hus ljusa moderna villor 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
inflytt redan i september/oktober
2012. Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-2864.

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 3 000 000:-
5 rok, varav 3-5 sovrum
Boarea: 127 kvm
Tomt: 345 kvm Trädgårdstomt

Byggt: 1963
Adress: Växthusvägen 18
Visas sön 18/3 14.00-15.00

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

EKERÖ NÄRLUNDA

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
Ring för visning!

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.
Webbnr: 1071-3039.

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN

Accepterat pris: 2 050 000:-
Boarea: 110 kvm
5638:-/mån ink. värme, vatten,
garage och kabel-TV
Adress: Gustavavägen 102
Visas sön 25/3 14.30-15.30
och mån 26/3 18.00-19.00
Sms:a: FB 1071-3092 till 72456 för
beskrivning

Äntligen en 5:a i trevliga
Bokskogen nära Ekerö Centrum.
Fyra ordentliga sovrum med
badrum på privat övervåning.
Nedervåningen bjuder på öppen
planlösning mellan kök,
vardagsrum ut till trevlig altan
under tak. På nb finns även
tvättstuga o badrum. Nyrenoverat
kök! Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3092.

5:A EKERÖ BOKSKOGEN
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Gudstjänster

ONSDAG 21 MARS

Timmermannens kapell kl 18.30

Stenhamra församlingsgård

Ungdomsmässa
Kiki Svee
Mats Pyhäjärvi

TORSDAG 22 MARS

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Ellen Jakobsson

SÖNDAG 25 MARS

Färentuna kyrka kl 11.00

Gudstjänst med nattvard
Jungfru Marie bebådelsedag
Ellen Jakobsson och sångsolist
Kyrkkaffe med våfflor efteråt

TORSDAG 29 MARS

Timmermannens kapell kl 19.00

Stenhamra församlingsgård

Veckomässa
Kiki Svee

SÖNDAG 1 APRIL

Sånga kyrka kl 11.00

Gudstjänst med små och stora
Palmsöndagen
Kiki Svee
Färingsö Kids Gospelkör

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

TEMAKVÄLL 

med Lekmannakåren

Energi, miljö och pengar

-Allt hänger ihop

Jan Lemming, energikonsult, 
reder ut begreppen. Kunskap 
och långsiktighet är nycklar till 
hållbara lösningar. Välkommen till 
en spännande kväll!

TORSDAG 29 MARS

Stenhamra församlingsgård  

kl 19.30

                
Vi börjar kvällen med att fira Veckomässa  kl 19.00 i 
Timmernannens kapell, Kiki Svee leder veckomässan.

Fasteinsamlingen avslutas på Palmsöndagen 1 april.

BRÖDFÖRSÄLJNING

LÖRDAG 31 MARS

Färentuna församlingshem kl 9.00-15.00

Lotterier och bokbord
Intäkterna går till Fasteinsamlingen  
-Allt för att utrota hungern

Vill du skänka ditt hembakade bröd,  
hör av dig till församlingsexpeditionen

LUNCH med påskpyssel
  
TISDAG 27 MARS

Färentuna församlingshem kl 12.00

Vi börjar pyssla kl 10.00

PÅSKBUFFÈ

TORSDAG 29 MARS

Stenhamra församlingsgård kl 13.00

Anmälan senast 22 mars till 
församlingsexpeditionen. Pris 50 kr.
Intäkterna går till Fasteinsamlingen
-Allt för att utrota hungern

BJUD NÅGON  

DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 

så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

4 nyheter | 

TRÄKVISTA | I framtiden 
kan två stora affärslokaler 
komma att byggas bakom 
Lidl i Träkvista. Det finns 
dock en hel del synpunk-
terna på placeringen och än 
återstår många vändor av 
beslut och samråd.

Under kommunstyrelsens 
arbetsutskotts (KSAU) se-
naste sammanträde fattades 
beslut om att inleda en plan-
läggning för området bakom 
Lidl. I nuvarande läge gäl-
ler förslaget att ge utrymme 
för en Bygg Max-anläggning 
och en Granngårdenbutik 
på sammanlagt 16 000 kva-
dratmeter. Ansökan har in-
kommit från Fastighets AB 
LE Lundberg som är den ena 
markägaren, den andra är 
NCC.

Stadsarkitektkontoret är 
positivt till planläggningen 
efter utredning, framförallt 
med hänvisning till att mar-
ken ligger inom det område 
som ska byggas ut i framti-
den enligt kommunens över-
siktsplan. 

Men de har också kommit 
fram till ett antal punkter 

som bör beaktas i det fortsat-
ta arbetet. Bland annat gäller 
det att utreda vilken påver-
kan på miljön ett bygge skul-
le medföra. Likaså behöver 
trafiksituationen, behov av 
parkeringsplatser och even-

tuell bullerökning undersö-
kas närmare.

En som är negativ till byg-
get är Lena Holst (MP) som 
reserverade sig mot beslutet 
i KSAU.

– Om de två byggnaderna 

blir byggda skulle de tillsam-
mans med Lidl skapa en in-
dustriområdeskaraktär mitt 
i Träkvista tätort och ian-
språkta ytterligare en stor bit 
av den gröna kilen. Grann-
gården och Bygg Max skulle 

passa mycket bättre i något 
av våra industriområden, sä-
ger hon.

Enligt Monika Stenberg, 
stadsarkitektkontoret som 
utrett ärendet finns det inget 
rakt svar på om området lig-

ger inom den ”gröna kilen” 
eller inte.

– I kommunens översikts-
plan har området pekats ut 
som en svag länk, men vi 
får utreda vad byggnationen 
skulle få för betydelse för 
grönstrukturen i området. 
Just nu finns det olika upp-
fattningar om vad det skulle 
ha för påverkan, säger hon.

Enligt utredningen är beho-
vet stort av affärslokaler cen-
tralt på Ekerö och därför får 
ärendet ”hög” prioritering, 
men med hänsyn till andra 
högt prioriterade projekt i 
kommunen föreslås planlägg-
ningen att påbörjas först om 
några år. Preliminärt årtal för 
antagande av detaljplanen är 
satt till 2015 och bygget kan ti-
digast komma igång efter det.

I beslutet om att inleda 
planläggningen angav KSAU 
även att man under arbetets 
gång ska skapa utrymme för 
de parkeringsplatser som i 
framtiden kommer behövas 
för att tillgodose behoven för 
Träkvistavallens verksamhe-
ter.

LO BÄCKLINDER

Storföretag kan komma att 
byggas i Träkvista i framtiden

Planläggningen har påbörjats för att i framtiden kunna bygga två stora affärslokaler på de obebyggda tomterna bakom Lidl. Något som bland annat 
Miljöpartiet opponerar sig emot.                          Foto: Lo Bäcklinder



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

Priserna gäller vecka 12 t o m söndag 25/3-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

KOM OCH
PROVSMAKA
Fredagen den 23 mars klockan 11–19 
är du varmt välkommen att smaka 
vår goda biff! 

 Biff 
 Hälsingestintan.     Ursprung Sverige. 

I skivor.  Av nöt. 

     

 Roslagsgrill 
 Andersson & Tillman.   1000 g.    

 Jfr pris 49:00/kg.     

 Kalvfi lé 
 Svenskt Butikskött.     Mälarö Kalv.  

     

 Grillad rostbiff 
 Hälsingestintan.     Svensk köttråvara.  

     

  

 199k    /kg 

 Romantica 
Tomater 
 Spanien.   400 g.    

 Jfr pris 49:75/kg.     

  

 19  90  /förp 

 Taleggio 
 Engelmann.     Källarlagrad.  

     

  

 249k    /kg 

manuella
DISKEN

  

 249k    /kg 

  

 49k    /st 

  

 299k    /kg 



 Rökta räkor           
Priserna gäller för v 12 (19/3–25/3 2012)

 /kg 

 Frukostost 
 Falbygdensost.     

28%. I bit. 
Ca 1 kg.      

 Liten hällefl undrafi lé 
 Nordvästatlanten. Färsk. 
    Reinhardtius hippoglossoides.      

Skå

   /kg 

 /st 

 Färsk fl äskkarré 
 Ursprung Sverige.     Av gris. I bit. Vac.      

 /kg 

 Max 2 st/kund 

 Grytkött 
av märgpipa 
 Ursprung Sverige.     
I bit. Vac.      

   /kg 

 Aioli   Sjöboden.   
200 g.     Jfr pris 74:50/kg.    

 /kg 

6  nyheter | 

KOMMUNEN | Fyra tillfrå-
gade instanser avstyrker 
kommunens ansökan om 
att återinföra samåkning i 
kollektivtrafikkörfältet på 
Ekerövägen. Från kommu-
nens sida hoppas man dock 
fortfarande på ett positivt 
beslut.

Såväl polisen som SL, Stock-
holms stad och Trafikverket 
har blivit tillfrågade om att 
yttra sig angående den an-
sökan Ekerö kommun gjort 
till länsstyrelsen. Önske-
målet är att på nytt få till-
låta att bilar med fler än två 
personer får använda sig av 
kollektivtrafikkörfältet mel-
lan sju och nio på morgo-
nen, för att minska köerna 
i rusningstrafik i väntan på 
att ytterligare en fil anläggs. 
Alla remissinstanserna av-
styrker ansökan. 

– Vi avstyrker för att det 
skulle vara ett påbud som 
inte går att övervaka. För att 
kunna kontrollera om det 
verkligen är tre personer i 
bilen skulle vi vara tvungna 

att stoppa alla bilar som kör 
i bussfilen och då skulle det 
bli en massa köer på grund av 
det, förklarar Tommy Stier-
nerlantz, närpolischef på 
Ekerö.

Han menar att ur polisens 
perspektiv bör man antingen 
släppa trafiken helt fri även i 
kollektivtrafikkörfältet, el-
ler låta förbudet kvarstå som 
det är.

Både SL och Stockholms 
stad anger svårigheterna för 
bussarna att ta sig fram som 
skäl till att de avstyrker öns-
kemålet. Redan idag är fram-
komligheten problematisk då 

många bilister olovligen åker 
i bussfilen och båda instan-
serna befarar att dessa pro-
blem skulle bli ännu större 
om vissa bilar tilläts att åka i 
detta körfält.

Peter Carpelan, (M), kom-
munstyrelsens ordförande 
tycker att det är märkligt att 
de tillfrågade avstyrker an-
sökan.

– Det borde ligga i allas 
intresse att göra nödvän-
diga åtgärder för att minska 
trafiken på Ekerövägen, så-
väl stora åtgärder som små. 
Vi menar att det enda pro-
blemet för kollektivtrafiken 
är vid Brommaplan och att 
farhågorna om att samåk-
ningen ska försvåra för bus-
sarna är överdrivna, säger 
han.

Trafikverket har gått igenom 
de handlingar som ingick i 
utvärderingen av det försök 
till samåkning som gjordes 
2000 till 2004 och kom fram 
till att förfrågan om att per-
manenta försöket avslogs ef-

ter att remissinstanserna var 
oeniga om huruvida försöket 
var framgångsrikt eller inte. 
Ekerö kommun och Vägver-
ket överklagade, men SL och 
polisen såg inte att försöket 
fört något positivt med sig 
och framhöll att ”smitåkar-
na” ökat under försökperio-
den.

Om det blir avslag från läns-
styrelsen denna gång vill inte 
Peter Carpelan uttala sig om 
huruvida kommunen kom-
mer att överklaga till nästa 
instans som är Transportsty-
relsen.

– Det tar vi ställning till 
om det blir så och det beror 
på hur motiveringen till av-
slaget i så fall ser ut. Men vår 
förhoppning är att länssty-
relsen går på vår linje, säger 
han.

Johan Backman som 
handlägger ärendet på läns-
styrelsen hoppas att ett be-
slut ska kunna presenteras 
före april.

LO BÄCKLINDER

Fyra instanser 
avslår samåkning

FÄRINGSÖ | Projektet ”Cause 
of Death: Woman” är en 
journalistisk granskning av 
våld mot kvinnor som pågått 
under åren 2010 till 2012. Det 
redovisas bland annat på en 
hemsida med 150 enskilda 
berättelser om kvinnor från 
hela världen som dödats eller 
utsatts för våld. 

Bakom projektet står 

färingsöbon, journalis-
ten och författaren Karin 
Alfredsson tillsammans 
med bildjournalisten Linda 
Forsell, journalisten Kerstin 
Weigl och Sveriges kvinno- 
och tjejjourers riksförbund. 

Till projektet hör även ett 
utbildningsmaterial och en 
”gör-det-självutställning”.

TRÄKVISTA | Ekerö tand-
vård på Tunnlandsvägen 
11 har som en av de första 
tandläkarmottagning-
arna i Sverige installerat 
en hjärtstartare, så kallad 
defibrillator. Tidigare har 
Mälaröarnas nyheter skrivit 

om de offentliga lokaler och 
privata företag som har detta 
livräddande. Enligt Sveriges 
hjärtstartarregister finns det 
ytterligare tio anläggningar i 
kommunen förutom denna 
nya.

Färingsöförfattare bakom 
uppmärksammat projekt

Ännu en hjärtstartare 
i Ekerö kommun

”Det borde ligga i 
allas intresse att 
göra nödvändiga 
åtgärder för att 
minska trafiken 
på Ekerövägen”

TROXHAMMAR | 2011 års 
försäljningsresultat hos 
Kyrkornas second hand gav 
i slutändandan 350 00o kro-
nor som gick oavkortat till 
bistånd. Pengarna går bland 
annat till Panzaisjukhuset i 

Kongo som behandlar kvin-
nor som utsatts för grava 
gynekologiska skador.

Kyrkornas second hand-
verksamhet bygger på att ta 
emot skänkta föremål och 
sälja dem vidare. 

350 000 kronor i bistånd 
från Kyrkornas second hand



Temamässa med

MARIAMUSIK

Ekeröensemblen
organist/dirigent:

Kerstin Baldwin
präst:

Staffan Eklund

Efter gudstjänsten:

Kyrkkaffe med 
semlor i Kyrkstugan

Jungfru Marie 
bebådelsedag
Söndag 25/3

kl 11.00 
i Ekerö kyrka

A Pärts Magnificat och Mariasånger 
av E Grieg och S Rachmaninov m m

BACH-AFTON
orgel och cembalo:

BENGT TRIBUKAIT

Lördag 24/3 kl 19.00
Drottningholms slottskyrka

 

 J S Bach

JESU MEINE FREUDE  

körkonsert med

EKERÖ KYRKOKÖR
solister:

Viveca Axell Hedén  .  Lennart Lundblad
dirigent:
Kerstin Baldwin
organist:
Bengt Tribukait

Söndag 1 april kl 18.00 i Ekerö kyrka

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 5 2012

Tisdag 20/3

PASSIONSANDAKT kl 19.00 hos 
Anja Werner, Lunda, Christer Kivi 

Onsdag 21/3

”HUSFÖRHÖR” kl 19.00 hos   
Titti Ekman, Adelsö, Lizen Anterud 

Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA, Pernilla Hammarström, 

Torsdag 22/3
Ekebyhovskyrkan kl 08.00

MEDITATION, Jonas Gräslund

Lördag 24/3
Drottningholms slottskyrka 19.00

KONSERT – se annons

Söndag 25/3
Ekerö kyrka kl 11.00

HÖGMÄSSA, Staffan Eklund, 
Ekeröensemblen, dir: Kerstin Baldwin

MUNSÖ församlingsgård kl 11.00

FAMILJEGUDSTJÄNST, Lizen Anterud, 
Barnkören, dir: Mie Johansson

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

EKEBYHOVSMÄSSA,  
Jonas Gräslund, sång: Hanna  
Baldwin, orgel: Kerstin Baldwin 
Middag 50:- 
18.00 Film: MIraklet i Lourdes

Drottningholms slottskyrka 16.00

HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST,  
Staffan Eklund, Lovö kyrkas kör, 
dir: Leif  Asp

Tisdag 27/3

PASSIONSANDAKT kl 19.00 hos 
Karin Wahlberg Liljeström, Långa 
raden 6, Christer Kivi

Onsdag 28/3
Ekebyhovskyrkan kl 19.00

MÄSSA I TAIZÉTON, Jonas Gräslund

Torsdag 29/3
Ekebyhovskyrkan kl 08.00

MEDITATION, Jonas Gräslund

Söndag 1/4
Adelsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST 
Lizen Anterud, Sonorakören,  
dir: Mait Thoäng

Ekerö kyrka kl 11.00

PALMSÖNDAGSMÄSSA, Ralph 
Sjöholm, orgel: Kerstin Baldwin

18.00 Konsert – se annons

Lovö kyrka kl 11.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ&STORA, 

Elin Rundh Dapo, Lovö barnkör, 
Klara Valkare, orgel: Leif Asp

Ekebyhovskyrkan kl 16.00

GUDSTJÄNST MED SMÅ&STORA, 

Jonas Gräslund,  Barnkören, Marie 
Björnvad, Helena Hansson

Kyrkradion 101,4 mHz 
lördagar 12.00-13.00

24/3 - Följa sin kallelse: Barbro  
Arlinger intervjuar Annika Gustavsson

31/3 - Inför Stilla veckan

Fasta – Fest –Vårstädning ...
Fastan bryts av festen – Marie 
Bebådelsedag – nio månader före 
jul – är av tradition en festdag. I 
Sverige har ”Vårfrudagen” dess-
utom blivit ”Våffeldagen” 

Och nu är våren på väg. Solen tittar in 
genom våra fönster, vi inser att det är dags 
att vårstäda ...

Mitt bland de bruna höstlöven tittar blå-
sippor och tussilago fram, varje år är det 
lika fantastiskt att se hur livet segrar.

död till liv. Under de kommande veckorna 
följer vi Jesus på vandringen mot Golgota, 
mot lidande och död. 

Palmsöndagens texter talar om hur 
Jesus rider in i Jerusalem – hyllad som en 
kung, men på väg att  möta döden. Hosi-

Att sätta gränser

- ett vilkor för växande
Bengt Grandelius, författare, leg 
psykolog, privatkliniskt verksam, med 
25 års erfarenhet av psykosocialt och 
terapeutiskt behandlingsarbete med 
familjer, barn, ungdomar och vuxna.
Samarr S:t Lukas Mälaröarna-Västerort och 
Svenska kyrkan på Ekerö

Tisdag 20 mars kl 19.00            

i Ekebyhovskyrkan

STILLA TIMMAR
Långfredag 6 april i Ekebyhovskyrkan

Miniretreat med avslutande konsert

Hållpunkter:

12.00  Lunch

12.45  Inledning

13.00-14.45 Rum för att måla, skriva, läsa
   Du kan också promenera eller 
   lyssna på musik

15.00  Konsert - ”Stabat Mater”

Kostnad: 50 kr

Frågor och upplysning om ev matallergi samt anmälan senast 4/4 till
anita.lahham@svenskakyrkan.se el lena.burmanholmgren@svenskakyrkan.se
560 387 29 el 560 387 21

 

Kyrkornas

VÅRRENSNING  
ELLER FLYTT?
Vi tar tacksamt emot gåvor. 

tisdagar 13-20, lördagar 10-14

Just nu har vi inte plats för vinterkläder 
och vinterspor – men gärna prylar, pors-

lin, husgeråd, lampor, leksaker, böcker, 
kläder mm

BUTIKEN ÄR ÖPPEN VARJE LÖRDAG
10.00-14.00

 

annaropen kommer snart att bytas ut mot 
KORSFÄST, KORSFÄST.

Ett drama som kommer att skildras i 
konserten i Ekerö kyrka den 1 april.

Vårrensning – Vårstädning
Efter allvaret på väg mot död bryter pås-
kens glädje och ljus fram – precis som det 
gör i våra hem nu under våren.

Innan allvaret förbyts i glädje kan det 
vara dags att städa och röja, kanske också 
inombords. Långfredagen var förr en sådan 
dag med tid för stillhet och eftertanke – 

alla affärer och nöjesställen var stängda. 
Nu har tid för stillhet och ro för många av 
oss blivit en bristvara. Vi kan också ge oss 
själva tid för stillhet och eftertanke som 
en vårgåva – kanske i tystnad tillsammans 
med andra i Ekebyhovkyrkan.

Och när vi städar hemma och rensar det 

Hand. Det jag inte behöver längre kan 
andra ha glädje av och dessutom går allt 
överskott till människor i nöd – tredubbel 
glädje!

Text och foto: Marianne Abrahamsson
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Ekerö Lundhagen
Lyxigt rymligt hus med ett av Lundhagens bästa lägen! Njut av glittrande sjöutsikt över Mälaren bara ett stenkast från Lundhagens fina badplats. Totalyta
320 kvm. Stort härligt kök med fin vedspis och utgång till stor altan med sol hela dagen. Vardagsrum med kakelugn. 4 bra sovrum och stort allrum. Fina
badrum och läcker relaxavdelning med bastu. Stort dubbelgarage i huset. Vackert anlagd trädgård med fin stensättning och perfekt solläge.

Hagens Backe 3
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Boarea: 200 kvm
Tomt: 1 330 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 9 500 000 kr

Ekerö Träkvista
Härligt hus med plats för den stora familjen! Här får du ett stort nyrenoverat kök med centralt placerad
matplats. Vardagsrum i vinkel med öppen spis. 5-6 bra sovrum. Stort allrum och extra hobbyrum i källaren. Tre
helkaklade och nyrenoverade badrum varav ett med bastu. Gott om förrådsutrymmen och garage i huset.
Bergvärmeanläggning fr -06. Mycket bra skick med bl a nytt yttertak och omdränerad källare.

*Boarea: 195 kvm, biarea: 128 kvm
*Tomt: 810 kvm natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 500 000 kr
  

Boarea: 195 kvm, biarea: 128 kvm
Tomt: 810 kvm natur/trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 500 000 kr

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

Ekerö Sommarstad
Ett fantastiskt vackert läge med baksida mot Ekerö kyrka ligger denna fina 1-plans villa med stor gäst-stuga
om 36 kvm på tomten. Här bor du lantligt med hästhagar runt knuten endast 25 min från Brommaplan. Båda
husen är i mycket bra skick med nyrenoverade badrum och moderna materialval och fin färgsättning. Carport.
Fastigheten är Ringmärkt vilket bland annat innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 120 kvm
*Tomt: 1 585 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 4 350 000 kr
  

Boarea: 120 kvm
Tomt: 1 585 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 4 350 000 kr

Ekerö Kyrkväg 7
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ekerö Älvnäs
Superfin tomt med högt vackert läge, sjöutsikt åt två håll och härlig kvällssol. Här kan du bygga dig ett egen
drömboende! 1/5 av tomten får bebyggas. Enligt detaljplanen får du bygga ett 1-plans hus samt
inredningsbar vind alt souterrängvåning. Anslutningsavgift för v/a om ca 117.000 kr tillkommer.

*Tomt: 808 kvm sluttningstomt
*Accepterat pris: 2 250 000 kr
  Tomt: 808 kvm sluttningstomt

Accepterat pris: 2 250 000 kr
Rödhakevägen 3A
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Sandudden
Stilren 2-planvilla i modern funkisstil i nyskick (Byggd 2010). Högt och soligt läge med sjöutsikt. Ljust och
rymligt vardagsrum i vinkel med öppen planlösning till kök. Båda med utgång till generös trädäckad uteplats i
bästa solläge. 4 rymliga sovrum, 2 dusch- /badrum, tvättstuga med groventré och 2 bra klädkammare.
Carport med förråd. Mycket barnvänligt område. Nära skola/dagis.

*Boarea: 154 kvm
*Tomt: 1 080 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt delvis i
sluttning
*Accepteratpris: 5 195 000 kr
  

Boarea: 154 kvm
Tomt: 1 080 kvm plan trädgårdstomt delvis i
sluttning
Accepteratpris: 5 195 000 kr

Åsbranten 3
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gräsåker
Stort trevligt radhus om totalt 172 kvm. Extra stort kök och helkaklat badrum. Vardagsrum med utgång till
baksida mot allmänning. Tre bra sovrum och övre hall med plats för arbetshörna. Källare med tvättstuga, fint
allrum och bra förråd. Här bor du perfekt med skola, dagis och fina naturområden med motionsspår inpå
knuten. Närhet till både bad och busshållplats.

*Total yta: 172 kvm
*Tomt: 179 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 2 750 000 kr

  Total yta: 172 kvm
Tomt: 179 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 2 750 000 kr

Gräsåkersvägen 45 C
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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

25 år i branschen
Reg. fastighetsmäklare och kontors

ägare till Mäklarringen Ekerö

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

Kraven ni ställer på oss är precis de samma som vi ställer på oss 
själva varje dag – lite bättre och lite trevligare än alla andra. Vi 
har stor erfarenhet av Mälaröarna och förmedlar flest bostäder 
här på öarna. Ring Helene, 0708 37 03 03 så guidar hon dig till 
rätt mäklare för just dig och din bostad.
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Färingsö Degerby
Sjöutsikt och sjönära! Ett fantastiskt trevligt hus invid sjön Igelviken. Del i samfällighet -bad (1 min från huset),
brygg, grönområden. Huset är byggt 2006  om totalt ca 208 kvm i hög standard och med många fina detaljer.
Planlösningen passar både småbarns och/eller tonårsfamiljen. 7 rum och kök. Fantastisk sällskapsdel med sjö-
utsikt, tak i nock, stora fönsterpartier och eldstad. Modernt och stilrent kök. Kaklade våtrum och tvättstuga
med groventré och dusch. Fin trädgård med hörnläge. Stor insynsskyddad altan med bra solläge. Garage/
uthus. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

*Boarea: 193 kvm, biarea: 15 kvm
*Tomt: 1 685 kvm trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepterat pris: 4 950 000 kr
  

Boarea: 193 kvm, biarea: 15 kvm
Tomt: 1 685 kvm trädgårdstomt
Accepterat pris: 4 950 000 kr

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

Ekerö Sandudden
Äntligen ett kedjehus med 4 sovrum! Sjönära, trivsam och tillbyggt 2-plans kedjehus i slutet av lugn
återvändsgata, 150 m till vattnet. Entréplanet har kök, vardagsrum med braskamin, sovrum och kaklat
duschrum. Övre plan med 3 bra sovrum, klädkammare och kaklat badrum/tvättstuga. Mycket barnvänligt
område - Nära skola, dagis, bad, buss mm.

*Boarea: 119 kvm
*Tomt: 240 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 495 000 kr
  

Boarea: 119 kvm
Tomt: 240 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 495 000 kr

Stengränd 31
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Gällstaö
Läcker arkitektdröm med SJÖUTSIKT! Unikt boende skapat av den prisbelönte arkitekten Gert Wingårdh.
Högkvalitativ inredningsstandard och genomtänkt planlösning. 3 sovrum, varav 2 med sjöutsikt och 2
helkaklade badrum. 2 uteplatser, en med fm sol och sjöutsikt och en i direkt söderläge. Ett bekvämt boende
med toppenläge på populära Gällstaö. Barnvänligt område nära både dagis och buss. 

*Boarea: 106 kvm
*Tomt: 100 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 495 000 kr
  

Boarea: 106 kvm
Tomt: 100 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 495 000 kr

Gällsta Bygränd 5
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Älvnäs
Fin 1-plansvilla på stor härlig hörntomt med fri utsikt i populära Älvnäs. 2-3 bra sovrum, stort kök med
burspråk, stort vardagsrum i vinkel med utgång till härligt trädäck med sjöglimt.Tvättstuga/groventré och stort
badrum med extra wc-rum. Friggebod och 2 uteförråd. Sjönära läge med närhet till fin badplats och brygga.
Andel i bastuflotte. Utbyggnadsmöjlighet. Besiktigad.

*Boarea: 120 kvm
*Tomt: 824 kvm plan trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris: 3 995 000 kr
  

Boarea: 120 kvm
Tomt: 824 kvm plan trädgårdstomt
Accepteratpris: 3 995 000 kr

Koltrastvägen 23
Maria Pettersson 0737-28 63 28
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40
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Ekerö Träkvista
För den stora familjen! Nästan 300 kvm fördelat på 6 sovrum, 2 allrum båda med öppenspis och sjöglimt, 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 + 115 kvm
*Tomt: 812 kvm sluttningstomt
*Accepteratpris: 4 695 000 kr

  Boarea: 180 + 115 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, fina materialval har detta
trevliga 2-plans parhus ritat av Gert Wingårdh. Hög
inredningsstandard. Stora fina fönster och ljusschakt.
3 bra sovrum och 2 kaklade våtrum. 2 altaner. Bra
förvaring. Garagehus. Barnrikt område mycket nära bad,
bryggor, förskola, buss. Fantastisk natur! Besiktigad och
dolda fel försäkrad.

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

  
Boarea: 129 kvm
Tomt: 110 kvm
Accepterat pris: 3 750 000 kr
Riksrådsgränd 2
Carola Sellman 0702-56 00 77

Färingsö Stenhamra
Charmig modern villa byggd 2004 i härlig vildmarksanda
helt i samklang m naturen.  4 sovrum, 2 stora allrum, varav
ett med mysig braskamin. Minimalistiskt kök, 2 duschrum
samt groventré m tvättstuga. Stor balkong under tak och
generöst trädäck (120 kvm) runt hela villan. Stor härlig
tomt med lantligt läge. Närhet till centrala Stenhamra.
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 - 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

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

*Boarea: 166 + 50 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 + 50 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

3:a Ekerö Brunna
1-plans bostadsrättsparhus. Bra skick och lugnt trevligt läge! Vardagsrum med burspråk och 2 fina sovrum.
Renoverade ytskikt + renoverat badrum. Bra förvaringsutrymmen. Stenlagd uteplats, altandäck och liten
välskött trädgård. Förråd invid huset. Ett praktiskt och lättskött boende nära bra busskommunikationer till
Brommaplan, Solna och Danderyd. Förskola, idrottsplats, träningscenter, mataffär samt butiker vid Träkvista
Torg ligger strax invid bostadsområdet.

*Boarea: 82 kvm
*UtgÃ¥ngspris: 1 650 000 kr
*Avgift: 4 563 kr/mÃ¥n

  Boarea: 82 kvm
Utgångspris: 1 650 000 kr
Avgift: 4 563 kr/mån

Tomtbacksvägen 11
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Funderar du på att göra om ett barn–
tonårsrum? Då är det här kvällen för dig! 

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

Vi bjuder alla kunder som kommer på 1 gratis heminredningstimme till ett värde av 850 kr 
(per hushåll).

Plats: Mäklarringens kontor på Ekerövägen 82 (YA

Vi bjuder på snittar och dryck. 

Anmälan görs till ekero@maklarringen.se alternativt ring till kontoret på 08
senast 26 mars. Obs, begränsat antal platser. Välkommen!

En kväll fylld med inspiration och tips. Ett barnrum ska vara prak-
tiskt, funktionellt och även bjuda in till lek. Det ska finnas glada 
färger som får dig och ditt barn att trivas. Ett tonårsrum kräver 
en bra förvaring och en tuffare inredning.
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KOMMUNEN | Den 25 mars sker 
folkomröstningen om bostadsbo-
laget Ekerö bostäder ska säljas 
eller ej. Nej-sidan säger att det 
är en god investering för kom-
munen att behålla bolaget medan 
ja-sidan säger att företaget går 
back och är en belastning. En sak 
är båda sidor eniga om, de önskar 
att valdeltagandet ska bli stort. 
Frågorna är många för väljarna 
och vi har ställt några av dem.

De två sidorna är ”Alliansen för ja” 
där Peter Carpelan (M), Jan-Eric 
Billter (FP), Sivert Åkerljung (KD) 
och Solveig Brunstedt (C) svarar 
och ”Behåll Ekerö bostäder – rös-
ta nej” där Lena Holst (MP), Lars 
Holmström (S), Ylva Forslid (Ö) 
och Gina Rosales (V) svarar.

 

JA-SIDAN SVARAR

På kommunfullmäktiges möte 
den 25 oktober 2011 sa Peter Car-
pelan: ”Genom att sälja Ekerö 
bostäder frigör vi kapital bland 
annat till att åstadkomma bad-
huset och även till att beta av vår 
låneskuld. Vi byter en tillgång 
mot en annan.” Då betraktades 
med andra ord Ekerö bostäder 
som en tillgång. Nu säger ni att 
bolaget går back och är en eko-
nomisk belastning?
– Ekerö bostäder är endast en till-
gång för kommunen den dag det 
säljs och en vinst realiseras. En 
försäljning beräknas ge en netto-
vinst på cirka 400 miljoner kronor. 
Vinsten kan då användas till in-
vesteringar såsom en breddning av 
Ekerövägen, upprustning av skolor, 
en ny sporthall och ett badhus. 

Är badhuset en säkrare investe-
ring än ett bostadsbolag? 
– Bostadsbolaget är bara en bra 
investering den dag det säljs och 
värdet, vinsten, kan tillgodogöras 
invånarna. Att kommunen äger ak-
tierna i Ekerö bostäder ger ingen av-
kastning, särskilt inte nu när bolaget 
går med förlust. Aktierna i Ekerö 
bostäder kan maximalt ge en avkast-
ning på 200 000 kronor per år om 
bolaget går med vinst. Badhuset är 
på samma sätt som en ishall eller ett 
konserthus en kostnad för kommu-
nen. Detta ska vägas mot invånar-
nas behov och önskan om en aktiv 
och meningsfull fritid. För män och 
kvinnor, gamla och unga. Badhusets 
avkastning ligger i nyttan och gläd-
jen för alla kommuninvånare.

Om bolaget redan går illa resul-
tatmässigt – innebär det att hy-
rorna då sannolikt måste höjas 
av ny ägare för att rätta till det?
– Ekerö bostäder är ett relativt sta-
bilt företag, dock något för litet för 
att ge en bra avkastning och för att 
med eget kapital kunna bygga nya 
hyresrätter. Under 2011 visar det 
preliminära resultatet på ett mindre 
underskott i huvudsak beroende 
på extraordinära kostnader. Detta 
innebär att de, till skillnad mot till 
exempel de större allmännyttiga 
bostadsföretagen i Stockholm, inte 
ger någon avkastning.

På kommunfullmäktiges möte 
den 25 oktober sa Jan-Erik Billter 
följande: “Det finns en utmärkt 
ekonomisk beskrivning av bad-
husprojektet. Vi behöver inte 
sälja Ekerö bostäder för att finan-
siera ett badhus. Det vi ska klara 
av är att få in 7-9 miljoner kronor 
i driftsresultatet under de kom-
mande 30 åren. Och det klarar 
kommunen utan att sälja Ekerö 
bostäder”. Gäller inte denna eko-
nomiska kalkyl längre?
– Under alla förhållanden kommer 
vi att klara att bygga ett badhus. 
Vinsten från försäljningen av ak-
tierna i Ekerö bostäder skulle avse-
värt stärka kommunens ekonomi 
för framtiden. 
 
Alliansen har som motivering 
till försäljningen sagt att en för-
säljning bland annat ska bidra 
till finansieringen av ett badhus 
men även medfinansieringen 
till breddningen av Ekerövägen 
samt till avbetalning av kommu-
nens låneskuld. Om Ekerö bo-
städer inte säljs, på vilket sätt ska 
man finansiera dessa delar då?
– Utan försäljning måste vi ompröva 
nuvarande investeringsplan. Detta 
kan innebära att för kommuninvå-
narna efterlängtade och nödvändiga 
investeringar utgår eller skjuts på 
en obestämd framtid. Vi inom al-
liansen har en politik som möjlig-
gör framtidsinriktade investeringar, 
samtidigt som vi tryggar kommu-
nens långsiktiga ekonomi. 

 
Hur länge kan Ekerö kommun 
klara sin ekonomi genom att 
sälja sina fasta tillgångar?
– Varje år både säljer och köper 
kommunen mark och fastigheter. 
Principen är att behålla eller inför-
skaffa för kommunens utveckling 
strategisk viktig mark eller fastig-
hetsbestånd. Mark och fastigheter i 
övrigt, som lika bra eller bättre kan 
förädlas av annan exploatör, kan 
realiseras och pengarna användas 
till investeringar som kommer alla 
skattebetalare till godo.

 
Vilken övervikt åt nej-sidan 
skulle göra att alliansen ”väg-
leds” av folket och lägger ner för-
säljningen av Ekerö bostäder?
– En folkomröstning är alltid rådgi-
vande. Vilken tyngd en folkomröst-
ning har är beroende av hur högt 
valdeltagandet är och hur röstresul-
tatet blir. Alliansens förhoppning 
är därför ett högt valdeltagande och 
en röstövervikt för ja-alternativet. 
Om det blir ett valdeltagande under 
50 procent blir det mycket svårt att 
tolka resultatet. 

Innebär det att det inte är själv-
klart att ni följer valresultatet 
om valdeltagandet understiger 
50 procent?
– Det finns tre typer av väljare: De 
som aktivt röstar nej, de som aktivt 
röstar ja och en grupp som ”inte 
bryr sig” i fråga och inte röstar och 
därmed ger ett tyst ja. Med detta 
som utgångspunkt är det logiska 
svaret att det inte är självklart att 
valresultat ska följas om mer än 50 
procent ger ett tyst ja. 

Om Ekerö bostäder säljs säger 
alliansen att man ”kommer, i ett 
bindande avtal, att säkerställa 
att den nye ägaren inte tillåter 
mer än ett begränsat antal om-
vandlingar. Ett sådant avtal ska 
även gälla vid en eventuell vida-
reförsäljning”. Går det verkligen 
att skriva ett avtal som sträcker 
sig över vidareförsäljning?
– Ja. Endast de intressenter som ac-
cepterar ett sådant avtal kommer att 
komma ifråga som ny ägare.

 

NEJ-SIDAN SVARAR

På vilket vis är det en god inves-
tering att behålla Ekerö bostäder?
– Genom att behålla bolaget för-
säkrar vi oss om att hyresrätterna 
finns kvar men också om att Ekerö 
bostäders framtida värdeökning 
tillfaller ekeröborna. Ingen vet hur 
mycket värdet kommer att stiga i 
framtiden. Men en sak vet vi säkert: 
de som är duktiga på att få pengar 
att växa köper fastigheter i sämre 
tider. Därför att fastigheter behåller 
sitt värde i lågkonjunktur och ökar 
i högkonjunktur. De 400 miljoner 
kronor som skulle bli vinsten vid en 
försäljning visar storleken på värde-
ökningen sedan kommunen köpte 
bolaget.

Ja-sidan säger att bostadsbola-
get går back och är en belastning 
som i en förlängning innebär en 
ekonomisk risk för alla skatte-
betalare i kommunen, eftersom 
Ekerö kommun äger bolaget 
och dessutom har gått i borgen 
för bostadsbolagets lån. Det-
ta, menar ja-sidan, betyder att 
kommunen kan tvingas till be-
sparingar inom välfärden. Vad 
är nej-sidans kommentar till 
detta? 
– Ekerö bostäder bär sina egna kost-
nader och ger ett litet överskott. Att 

företaget visar minus för 2011 beror 
på att utgifter som borde lagts ut 
över flera år bokförts som kostna-
der för 2011. Det är skrämselpro-
paganda att det skulle vara en eko-
nomisk risk att fortsätta äga Ekerö 
bostäder.

Ja-sidan har som argument att 
en försäljning av Ekerö bostäder 
ska finansiera badhus, bredd-
ning av Ekerövägen och inlösen 
av låneskuld till exempel. Om 
det inte blir en försäljning, hur 
ska dessa delar finansieras enligt 
nej-sidan?
– Det är oansvarigt att ställa män-
niskors bostäder mot badhus. Varje 
kommun har enligt gällande lag 
ansvar för bostadsförsörjningen, 
men inte för badhus. Alliansen 
lovar dessutom mer än pengarna 
skulle räcka till. Vi vill finansiera 
investeringarna långsiktigt och 
sunt och inte dra på oss ytterligare 
driftskostnader innan de ryms i 
budgeten. Gärna badhus – men inte 
finansierat genom försäljning av 
Ekerö bostäder.

Ni säger att ni vill finansiera in-
vesteringarna långsiktigt och 
sunt. Alliansen säger att intäk-
terna från en försäljning av Ekerö 
bostäder även ska finansiera upp-
rustning av kommunens skolor 
och fastigheter, breddning av 
Ekerövägen och avbetalning av 
kommunens låneskuld. Hur ser 
oppositionens finansiering av 
dessa åtaganden ut?
– Försäljningen av Ekerö bostäder 
har egentligen inget att göra med 
Ekerö kommuns investeringsbe-
hov. Det sambandet har alliansen 
skapat i sin kampanj för försälj-
ningen. Vi måste sälja annars får vi 
inte fjärde filen, hela skolor, mindre 
räntor och badhus. Vi har inget val, 
påstår alliansen. Men det är inte 
sant. Självklart kan vi möta Ekerös 

investeringsbehov på annat sätt än 
att sälja ut våra hyresrätter. 

Ekerö har under flera år sålt mark 
och fått in pengar i kommunkassan. 
Förra året fanns mer än 70 miljoner 
kronor kvar vid årets slut och av 
dessa sparades 50 miljoner kronor 
till badhusbygget.  De pengarna vill 
vi istället använda till det uppskjut-
na underhållet av kommunens 
skolor. Kommunens del av den 
fjärde filen är 65 miljoner kronor, 
även till den utgiften har vi redan 
satt av pengar under flera år. Det 
är ingen brådska, den fjärde filen 
kommer att byggas i samband med 
förbifarten, det vill säga stå klar om 
åtta år. Det finns med andra ord 
gott om tid att fortsätta sätta av en 
delsumma varje år. Vår låneskuld 
är inte alarmerande hög. Vi kan 
helt enkelt bara sitta still i båten.

Badhuset skulle kosta minst 100 
miljoner kronor att bygga och 10 
miljoner kronor om året att driva. 
Den bistra sanningen är att vi inte 
har råd att bygga badhus nu, varken 
bygget eller driften ryms i budgeten. 
Men när vi blivit fler ekeröbor som 
kan hjälpas åt att bära kostnaden så 
har vi råd. 

Nej-sidans förslag säger bland 
annat att vi ska behålla Ekerö bo-
städer och utveckla det. På vilket 
sätt ska det göras?
– I kommuner som sålt sina bostads-
bolag har många hyresrätter blivit 
bostadsrätter och inga nya hyresrät-
ter byggs. Behåller vi kan vi när som 
helst ge Ekerö bostäder politiska 
direktiv att starta samarbete med 
byggbolag som vill bygga lägenhe-
ter i Ekerö kommun. Dessa får köpa 
mark till rimligt pris och ge en mot-
prestation genom att bygga både 
hyresrätter och bostadsrätter. Andra 
kommuner använder denna modell 
hela tiden. Och det fungerar.                      

  EWA LINNROS

Frågor och svar inför 
folkomröstningen 25 mars

Gina Rosales (V) från ”Behåll Ekerö bostäder – rösta nej” och Margaretha Wiberg (M) från ”Alliansen för ja” på Mälarö torg ett par 
veckor före folkomröstningen.               Foto: Ewa Linnros



Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14 
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Borstad, mikrofasad och mattlackad
Ekplanka. 10 mm – omslipningsbar.

Kanske det bästa priset  
i stan på svenskt trägolv

Erbjudandet gäller 17/3 – 31/3 2012

Lagervaraa

EKPLANKA

 399:-m
2

(499:-)

Furuplanka i lamellkonstruktion 

Lagervaraa

MATTLACKAD 
EKPARKETT
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2

(399:-)

Svensk Mattlackad Ek, 3-stav  – en riktig kvalitetsprodukt

lamellkonstruktion

SVENSK
FURUPLANKA 

från

 499:-m
2
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ADELSÖ | Den 24 mars 
har föreningen Gröna ön 
på Adelsö releaseparty. 
Föreningen har som mål-
sättning att arbeta för 
en ekologisk och hållbar 
utveckling av besöksnä-
ringen och näringslivet på 
Adelsö. Som ett första led 
i en rad projekt, försöker 
de nu få igång en så kallad 
mobilsamåkning.

Mobilsamåkning är ett sys-
tem som gör det enkelt att 
samordna resor. Man kan 
registrera sig som chaufför, 
passagerare eller bådadera. 
Som chaufför matar man in 
vilka tider och sträckor man 
kör. Den som vill åka väljer 
vilken dag och sträcka och får 
då upp en lista på chaufförer. 
Man väljer vem man vill åka 
med och på vilka hållplatser 
man vill stiga av och på. Där-
efter klickar man ”spara”. Då 
går det automatiskt iväg ett 
SMS till chauffören.

– Som ett led i att under-
lätta kommunikationerna 
och minska miljöpåverkan 
vill vi starta ett samarbete 
med det företag som tillhan-
dahåller tjänsten. Det är en 
engångskostnad på 90 000 
kronor och vi har sökt med-
el för detta, bland annat av 
kommunen, berättar Staffan 
Eriksson som är ordförande i 
föreningen Gröna ön.

Föreningen bildades 2011 
och idéerna är många för att 

göra Adelsö till en grön ö. 
Det är ett omfattande projekt 
där målet är en ekologisk och 
koldioxidneutral ö med pro-
duktion av egen el, lokal och 
uthållig odling, energisnåla 
kommunikationer och lokal 
service för permanentboen-
de och turister.

– Det hela började förra året 
då kommunen, länsstyrelsen 
och Riksantikvarieämbetet 
bjöd in företagare på Adelsö. 
Syftet var att integrera de lo-
kala företagarna i utveckling-
en av världsarvet Hovgården 
och att öka besöksnäringen, 
berättar Anita Björk som är 
sekreterare i föreningen.

Upprinnelsen var också den 
plan som Lena Johansson på 
Riksantikvarieämbetet hade 
gjort.

– Ursprungsidén var att vi 
gemensamt skulle höja be-
söksnäringsantalet på Hov-
gården och då måste man 
göra några saker eftersom det 
inte finns någonting idag, sä-
ger Staffan Eriksson.

På väg hem efter det för-
sta mötet föddes tanken hos 
honom och hans fru Anita 
Björk om att göra Adelsö till 
en grön ö. En rad idéer dök 
upp som de satte samman 
och presenterade på nästa fö-
retagsmöte. 

De kände dock att de inte 
riktigt fick gehör och startade 
då föreningen Gröna ön. 

– Vi vill satsa på ekoturis-

men och närodlat och sam-
tidigt försöka ge möjlighet 
till dem som sysslar med det 
att kunna försörja sig på det. 
Då kan man både ta emot 
besökare och samtidigt få en 
bärighet i verksamheterna, 
fortsätter Staffan Eriksson.

De vill satsa på stor bredd 
där det ska finnas flera saker 
som gör att det är intressant 
att komma till Adelsö. Inom 
kulturlivet till exempel, vill 
de få igång en löpande verk-
samhet som kan erbjuda mu-
sik, skådespel med mera. 

– Vi har sagt att vi ska knyta 
ihop forntid och framtid och 
vill också satsa på solenergi 
och sådana saker. Det här ska 
bli en ö där man tänker att hit 
vill man åka för att lära sig sa-
ker också, säger Anita Björk 
och Staffan Eriksson hakar 
på:

– Det finns så mycket kun-
skaper på ön. I föreningen 
har vi delat upp tre grupper 
där en jobbar med energi, en 
med kultur och en som arbe-
tar med natur och odling.

De vill också ha en fysisk 
plats där de kan sammanföra 
turistinformation och infor-
mation om ön överhuvudta-
get.

– Vi skulle även vilja för-
söka få hit innovationer på 
energisidan. Här skulle det 
vara möjligt att ha ett litet 
bibliotek där man kan läsa om 
hållbar energi. Här skulle vi 
även kunna arbeta med barn 
och ungdomar och återbruk, 
säger Anita Björk.

Engagemang och idéer sak-
nas definitivt inte men däre-
mot pengar.

– Vi hade önskat att vi kun-
nat köpa Adelsö krog som är 
till salu men det gick inte att 
genomföra ekonomiskt. Det 
är jättesynd. Det som saknas 
på ön idag är också logi. Vid 
Adelsö krog finns förhands-
besked om att få tillstånd till 
att bygga övernattningsstu-
gor, berättar Staffan Eriks-
son. 

De har kommit i kontakt 
med stiftelsen Cesam som 
arbetar med att utveckla olika 
metoder för lokala dialoger, 
demokratiskt inflytande, 
mötet mellan offentlig och 
ideell sektor och att få det 
att fungera på ett förtroen-
defullt sätt. Tomas Dahlberg 
på Cesam ser spännande ut-
maningar i föreningen Gröna 
öns projekt.

– Det är lite tidigt att säga 
någonting än, men jag ser 

att det finns en stor poten-
tial i alla de verksamheter 
som finns där. När de bad 
om hjälp med att ta ett steg 
vidare tyckte jag att det lät 
intressant. Vi ser att vi kan 
stärka de lokala näringarna, 
kulturlivet och föreningsli-
vet och skapa en attraktions-
kraft. Men vi är inte riktigt 
färdiga med om och hur vi 
kan hjälpa dem, säger Tomas 
Dahlberg.

Han kommer att ha ett 
möte med kommunens nä-
ringslivschef Stefan Pellén 
och Elisabeth Lunde, nämn-
dansvarig för kulturnämn-
den.  

– Kan vi från kommunens 
sida stötta så kommer vi ab-
solut att göra det. Men jag 
kan inte så mycket om för-
eningens programinnehåll 
och var de befinner sig i för 
stadium. Det som jag tycker 
är roligt med det här är att 
det har blivit ett litet em-
bryo ur de möten vi har haft, 
säger Stefan Pellén.

Föreningen har också va-
rit i kontakt med Lars 
Carlsson på länsstyrelsens 
landsbygdsprogram. De 
arbetar med projektstöd, 
landsbygdsutveckling, före-
tags- och investeringsstöd 
samt med kurs- och kompe-
tensutveckling och en lång 
rad andra åtgärder. 

– Än så länge kan jag inte 
säga något. Det är väldigt vi-

sionärt. Jag vet inte alls om 
det kan komma att landa i en 
projektstödsansökan med 
offentlig medfinansiering, 
där är vi inte alls än. Men 
jag kommer till deras möte 
den 24 mars. Jag är mycket 
intresserad av sådana här 
processer och kanske kan jag 
hjälpa dem med regelverkets 
möjligheter och omöjlighe-
ter och förutsättningslöst 
lyssna av, säger Lars Carls-
son.

– Vi tänker oss att Gröna 
ön kan bli som en paraply-
organisation som ska kunna 
hjälpa företag som vill kom-
ma igång att jobba hållbart. 
Vi bygger en bottenplatta 
som sedan kan komma att 
generera till en större verk-
samhet som integrerar hela 
ön. Då kommer världsarvets 
besöksnäring också höjas 
eftersom allting annat är 
lockande. Det kommer att 
bli nya arbetstillfällen på 
Adelsö. Allting kommer att 
blomstra, säger Staffan Er-
iksson.

Med hjälp av Angelica 
Aronsson på kommunen 
har de fått bidrag till en in-
spirationsföreläsning med 
Maja Söderberg, initiativta-
garen till mobilsamåkning 
på releasepartyt. Det hela 
äger rum på Adelsö i ”Pann-
rummet”.  

                          EWA LINNROS

Gröna visioner på Adelsö

” Det här ska bli 
en ö där man 
tänker att hit vill 
man åka för att 
lära sig saker”

Hovgården på Adelsö i sommarskrud. Kommunen, länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet bjöd in lokala företagare på Adelsö med syftet  att integrera dem i utvecklingen av världsarvet Hovgården och att öka besöksnä-
ringen. Det blev upptakten till bildandet av föreningen ”Gröna ön” som har som målsättning att arbeta för en ekologisk och hållbar utveckling av besöksnäringen på Adedlsö.                             Foto: Ove Westerberg
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KOMMUNEN | I Ekerö 
kommun är varannan 
skolkökspersonal utbildad 
kock. Skolmatens vänners 
senaste kommunkartlägg-
ning visar att en av tre 
anställda i skolköken saknar 
utbildning för att jobba i 
storkök. I kommunen har 
också matavfallet minskat 
och antalet barn som äter i 
skolan ökat.

Skolmatens vänner är en av-
delning inom LRF som arbe-
tar för att värna om maten i 
förskolan och skolan. 

– Enligt nya skollagen ska 
skolmaten vara näringsriktig. 
Staten vill också att maten 
ska vara klimatsmart, säker 
och ekologisk. Nu är det dags 
att möta upp med utbildning 
i köken. Det behövs något 
som liknar det nationella lä-
rarlyftet, fast för kockar, säger 
Annika Unt Widell, Skolma-
tens vänner.

Kerstin Zackrisson Samsson 
är enhetschef på Matproduk-
tion, den enhet inom Ekerö 
kommun som ansvarar för 

ekonomi, personal och mat-
sedelsplanering vid totalt 
femton kök inom skola och 
förskola.

– Vi har trettio fast anställ-
da i kökspersonalen. Av dem 
är fjorton utbildade kockar, 
berättar Kerstin Zackrisson 
Samsson.

Hon är överlag mycket po-
sitiv till utvecklingen inom 
skolköken i kommunen. En 
av de satsningar som verkli-
gen har burit frukt är strävan 
efter att få ner matavfallet. 
Knepet de haft för att få bar-
nen att slänga mindre mat har 
varit att bjuda på belöning i 
form av efterrätt om man inte 
slänger sin mat.

– Matavfallet har minskat 
rejält. Övervägande skolor 
har minskat sitt matavfall 
med 85 procent. Ett exempel 
är Tappströmsskolan som 
tidigare hade lite drygt 460 
kilo matavfall i månaden. Nu 
är de nere på mindre än 60 
kilo per månad. Problemet är 
när det är deras favoriträtter, 
då tar barnen mer än de orkar 
äta upp. Men de har blivit jät-

teduktiga, fortsätter Kerstin 
Zackrisson Samsson.

Matproduktionen har också 
från årsskiftet fått en ökning 
på matanslaget med 3,8 pro-
cent. Detta har bland annat 
lett till att barnen nu får eko-
logisk mjölk till maten.

När det gäller att maten ska 
vara klimatsmart, säker och 
ekologisk har skolorna i kom-
munen bland annat en ekolo-
gisk dag som bara bygger på 
kravmärkta produkter.
– Med tanke på jordbruks-
verkets rapport som kom-
mit nu om att svenskt 
nötkött inte används över-
huvudtaget, kan jag säga 
att vi använder oss väldigt 
lite av nörfärs, men vi har 
mycket svensk fågel. Det har 
man inte i andra kommuner, 
berättar Kerstin Zackrisson 
Samsson.

Sedan hon började i kom-
munen 2010 har lunch-
ätandet ökat med 32 000 
portioner om man jämför 
med 2009. Betydligt fler 
barn väljer att äta i skolan 

och inte gå iväg och handla 
något annat med andra ord.
På kökschefsmöten är frågan 
uppe på agendan varje gång 
om vad barnen tycker.

– Kökscheferna säger att de 
är jättenöjda. De här gamla 
80-talsrätterna som ”Fly-

gande Jakob” och kassler med 
ananas till exempel, är ung-
arna stormförtjusta i, säger 
Kerstin Zackrisson Samsson 
och tillägger:

– Men barnen får gärna 
höra av sig till mig. Jag tycker 
att det är jätteroligt när jag får 

propåer från våra matgäster. 
Oavsett om det är positiv eller 
negativ kritik så är det ett jät-
tebra buskap, avslutar Kerstin 
Zackrisson Samsson.

                           

                            EWA LINNROS

Välutbildad kökspersonal och 
minskat matavfall i skolorna

Varannan skolkökspersonal i kommunen har kockutbildning. Bilden är från i höstas då Närlunda köksper-
sonal uppvaktades med blommor och diplom då de blivit uttagna till finalen i skoltävlingen ”Årets Felix”. De 
kom på en tredje plats. På bilden ses Gunlög Fornander, Sanna Petersson, Kerstin Zackrisson och Jessica 
Danielsson.                                                       Foto: Ewa Linnros

Nyfiken på hur din by kan 
utvecklas genom Mobilsamåkning?

och måste man inte alltid ha 
kontanter i plånboken då? om 
jag ska åka själv eller lämna

växel till den som åker med mig?

och jag 
har inte ens 
någon bil...

jag tycker det 
känns besvärligt

 att binda upp mig för 
en massa körningar...

inget av det där 
är några problem! 
kom till mötet så 

får ni höra mer!

ÅRETS  LANDSBYGDSINNOVATION  2011

Mobilsamåkning gör det enkelt för bybor att samordna sina resor till och från 
de vanligaste orterna. Genom några få klick på datorn eller telefonen lägger du 
snabbt upp dina körningar, bokar åkningar eller bekräftar förfrågningar. Mobil-
samåkning fungerar som ett komplement till bussen.

Positiva effekter
Ökad social gemenskap i byn
Ökad rörelsefrihet för byborna, inte minst för ungdomar och pensionärer
Ekonomisk vinning för byborna (både de som kör och de som åker)
Minskad miljö- och klimatpåverkan
Höjer byns attraktionskraft

24 mars kl 16.00 i Pannrummet, Stenby Trädgård, Adelsö

Läs mer och se demofilmer på www.mobilsamakning.se

Denna inbjudan till information om mobilsamåkning är ett samarbete mellan 
Gröna ön Adelsö, Ekerö kommun och Energi- och klimatrådgivningen.
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locks ägs och utvecklas av Missa inte våra 
52 modeveckor!

facebook.com/brommablocks brommablocks.se  Vardagar 10-20,  lördag 10-18,  söndag 10-18. Coop Forum 8-22 varje dag.

Hos oss är alla veckor modeveckor. Välkommen in att upptäcka den här veckans 
nyheter på Bromma Blocks! På vår hemsida hittar du alla våra butiker och varumärken. 
Och du, missa inte vår kundkväll den 22 mars, då håller vi extra öppet till 21! 
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KOMMUNEN | Tobias 
Bergstrand som är född 
och uppvuxen på Ekerö 
”bakade” tillsammans med 
sina lagkamrater i Sveriges 
bagarlandslag till sig en 
fjärdeplats i finalen i bagar-
VM som gick av stapeln i 
Paris den 4 till 7 mars.

I finalen deltog tolv länder. 
Segrare i tävlingen blev Japan 
följt av tvåan USA och trean 
Taiwan. Därefter kom Sve-
rige på fjärde plats. Av de tolv 
länder som deltog i finalen 
var fyra europeiska.

– För ett år sedan möttes 
alla europaländer i kvaltäv-
lingar. Tre länder gick vidare 
till finalen, berättar Tobias 
Bergstrand.

Förutom Sverige blev det 
Polen och Holland. Frank-
rike självkvalade till finalen 
eftersom de vann förra VM. 

– Vi vann över alla de andra 
europeiska länderna vilket 
innebär att Sverige är bäst i 
Europa på att baka bröd, fort-
sätter Tobias Bergstrand.

Tävlingen är uppdelad i 
fyra kategorier. Det är skåde-

bröd, matbröd, söta bröd och 
salta tilltugg.

– Det är mycket noggran-
na regler, bland annat hur 
mycket bakverken ska väga. 
De står och väger allting, det 
får inte över- eller understiga 
fem gram, berättar Tobias 
Bergstrand.

I matbrödsgruppen måste 
alla göra baguetter, sötbröds-
gruppen måste göra crois-
santer och pain au choklad 
(croissanter med choklad-
fyllning). 

– Det är bara för att juryn 
ska ha någonting som alla gör 
och som alla vet vad det är för 
att kunna bedöma. 

Temat på hela tävlingen var 
nationellt. 

– På skådebrödet gjorde vi 
midsommar med majstång, 
en kurbitsmålning och en 
trasmatta. Vi gjorde också en 
gärdsgård och en blomster-
krans. 

Landslaget har varit med i 
VM en gång förut. Då ham-
nade de på nionde plats.

– I Sverige har vi mycket 
kryddor och smak som till 

exempel i vörtbröd eller ka-
nelbullar. Men serverar vi så-
dant på en sådan här tävling 
kommer alla spotta ut det för 
de tycker inte om det. Det rå-
kade vi ut för förra tävlingen. 
Nu har vi lärt oss och har 
tonat ner våra traditionella 
smaker något, förklarar To-
bias Bergstrand.

Han började som bagare re-
dan i fjorton års ålder då han 
praoade på ett bageri. Sedan 
jobbade han varje helg på 
bageriet då han gick i gymna-
siet. Nu har han öppnat eget 
på Utö och håller på att titta 
efter lokal någonstans på Mä-
laröarna för att även öppna 
något här.

– Det är spännande och ut-
manande att arbeta med olika 
konsistenser och extra roligt 
när relativt smaklösa ingre-
dienser förädlas och plötsligt 
blir smakrika. Under kreativa 
stunder, när resultatet blir 
precis som man tänkt sig, så 
älskar jag mitt yrke, avslutar 
Tobias Bergstrand.                           

                            EWA LINNROS

Bakar bäst i Europa – Tobias 
från Ekerö och bagarlandslaget

Svenska bagarlandslaget som tog hem en fjärdeplats i bagar-VM i Paris. Segrade gjorde Japan men Sverige 
blev bästa europeiska bagarland och vann över Frankrike, Polen och Holland. Från vänster: Tobias Bergstrand, 
Niklas Beck, Robin Edberg, Johan Sörberg, Moa Brink, Håkan Johansson och Mattias Wallmark.                                                           
                                   Foto: Sveriges bagare & konditorer

Mälaröcentern     
www.malarocentern.centerpartiet.net

Välkommen till Mälaröcenterns kafé på Ekebyhovs slott

Lördagen den 24 mars kl 12.00-16.00

Kl 14.00 i Wrangelska salen:  MÄLARENS VATTEN – VÅR FRAMTID
Hur kommer Slussens utbyggnad att påverka Mälaren och våra stränder? 

Stellan Hamrin, fil dr i limnologi,  talar om Slussens utbyggnad och konsekvenser för Mälaröarna

Utnyttja din rösträtt söndagen den 25 mars i folkomröstningen om kommunen ska försälja 
sina aktier i Ekerö Bostäder

Var med och påverka centerpolitiken! Just nu arbetar Centerpartiet med att ta fram ett nytt partiprogram. 
Du har möjlighet att delta i påverkansarbetet genom www.centerpartiet.se
Vill du vara med och påverka lokalt i Ekerö kommun ta kontakt med kjell-erik.borjesson@comhem.se
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Välkommen till Mio Bromma Gårdsfogdevägen 8 mitt emot Coop, på andra sidan Ulvsundavägen. 
Mio Barkarby Barkarby Handelsplats.  Mio City Sveavägen 20 vid Hötorget. Mio Handen/Haninge vid infarten till Haninge. 
Mio InfraCity Stockholmsvägen 35, avfart InfraCity Väst. Mio Kungens Kurva Heron City 08-586 336 00. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18.

Mio Täby vid E18 avfart Viggbyholm. Priserna gäller vid nybeställning av valfri soffa eller fåtölj för minst 8.000:- fr o m 13/3 t o m 10/4. Reservation för ev. 
slutförsäljning och tryckfel. Mer info på mio.se 

www.mio.se

18.400:−

Fåtölj Timeout i fårskinn grafit och underrede/
snurrfot i ek. Fotpall 4.990:-.

9.990:−

3-sits soffa Impuls komfort Lux, avtagbar/kemtvättbar 
klädsel,  tyg Sony pink, plymåer med dun/fjäderblandning, 
B 218 cm. Nackkudde 990:-.

Byggbar soffa Sit Down, armstöd Big i tyg Cortina light grey, komb 
på bilden, B 299 cm. 

Kombinationssoffa Opus hörnsoffa med schäslong i tyg Natura silver, B 288/358 cm. Satsbord Olivia i vit högglanslack med underrede i kromad metall, 3 delar 990:-. 
NYHET! Handvävd ullmatta US Patch, grå eller offwhite 133x195 cm 1.490:-. 

KOMBINATIONS-
SOFFA

15.900:−
(17.900:-)

Kombinationssoffa Chicago i tyg Cannes black , B 330 cm. Går att få i höger eller 
vänster utförande.

8.995:−

1.000:- FÖR DIN GAMLA SOFFA!
Lämna in din gamla soffa till oss så drar vi av 1.000:- på priset när du samtidigt köper en ny soffa, 

fåtölj eller bäddsoffa för minst 8.000:-. Din gamla soffa – den skänker vi till välgörande ändamål.

Bäddsoffa Gotland med schäslong med armstöd Fårö, 
längsbäddad med förvaring i tyg Vera beige, B 246 cm.

8.490:−

3-sits soffa svängd Watford Delux i tyg Troy blå, 
plymåer med dun/fjäderblandning, B 250 cm.

NYHET!

NYHET!

18.900:−

3-sits soffa svängd Cambridge i tyg Saga ash, plymåer med 
dun/fjäderblandning,ben i ek/mässing, B 254 cm.

NYHET!

Byggbar soffa Modern Living/armstöd B i tyg Nordica grey, komb på bilden, B 384 cm. 

17.990:- 
(19.990:-)

3-sits soffa Cloud, avtagbar/kemtvättbar klädsel i tyg Das 
grey-beige, plymåer med dun/fjäderblandning, B 236 cm. 

NYHET!

18.900:- 
(19.200:-)

9.490:−

Fåtölj Life i läder Meno white, svartbetsat 
underrede/snurrfot i krom. Fotpall 3.490:-. 

Kombinationssoffa Liverpool med schäslong och divan i tyg Visby light grey 
eller Vera black, B 322 cm.

8.170:−

3-sits med divan Memphis i tyg Cannes svart eller Visby antracit, 
inkl 2 nackkuddar, B 304 cm.

9.990:- 
(10.900:-)

11.900:- 
(14.280:-)

8.990:- 
(9.990:-)



Mån  8.00 - 19.00
Tis  7.30 - 16.30
Ons  7.30 - 19.00
Tors  10.00 - 19.00
Fre   8.00 - 16.00

VÅRA ÖPPETTIDER

Tel 08 -560 313 31  
Bryggavägen 133, Jungfrusund 

www.naprapaternaekerö.se

NU ÖPPNAR 
KATARINA & GUNILLA 
NYTT I JUNGFRUSUND

ÖPPET HUS 24 MARS 11-15
Gåva till de 30 första som bokar.
 Vi har erbjudande på Exuviance, 

Weleda, Möllevik, NeuLash, 
Edblad smycken och behandlingar

Ansiktsbehandling, Massage, Fotvård 
Nagelförlängning, Vaxning 

Spa-behandlingar mm
För både kvinnor och män

Se hemsidan för mer info

Sense by Sea, Jungfrusund
www.sensebysea.se

08 505 934 50
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MÄLARÖARNA | En läges-
rapport kring utbyggnaden 
av fibernät på Mälaröarna 
och Svartsjö slotts framtid 
var huvudpunkterna när 
kommunens näringslivs-
råd höll frukostmöte på 
Ekebyhovs slott den 7 mars. 
Engagerande frågor som 
drog fullt hus.

Som ett resultat av reger-
ingens målsättning att 90 
procent av landets hushåll 
och företag ska ha tillgång 
till bredband med minst 100 
Mbits hastighet per sekund 
år 2020, har nu utbyggnaden 
av fibernät tagit fart även i 
Ekerö kommun.

– Det här öppnar möjlig-
heten för bland annat IP-te-
lefoni, 3D-TV och snabbare 
bredband. Vårt mål är att 
50 procent av kommunens 
hushåll och företag ska ha 
tillgång till fiberkabel när 
2014 är slut, berättade Stefan 
Pellén, kommunens närings-
livschef.

Under frukostmötet berät-
tade bland annat Jörgen 
Lindholm från Skanova om 
hur arbetet med att gräva 
ner fiberkablar i kommu-

nen kommer att fortskrida. 
Vissa bostadsområden har 
redan fibernät draget och 
på andra håll kan Skanova 
använda sig av redan dragna 
kablar för att föra in fiber-
kabeln i. Deltagarna fick ta 
del av en hel del teknisk och 
praktisk information om 
den processen.

– Skanovas roll är att byg-
ga, äga och driva nätet, men 
sedan är det upp till var och 
en att välja vilken leverantör 
man vill använda sig av, be-
skrev Jörgen Lindholm bland 
annat för företagarna som 
hade en hel del praktiska frå-
gor.

Regeringen har avsatt nära 
en halv miljard kronor un-
der de kommande tre åren 
för att subventionera de 
stora kostnader som en ut-
byggnad kostar, men trots 
det måste varje fastighetsä-
gare eller företagare bekosta 
en del.

– Det kostar 1 000 kronor 
metern att gräva ner kabel. 
Ordinarie pris för en anslut-
ning är cirka 30 000 kronor, 
men vi jobbar hela tiden på 
att få ner priserna vilket be-
tyder att man får räkna med 

en kostnad på mellan 5 000 
och 15 000 kronor, fortsatte 
Jörgen Lindholm.

Själva utbyggnaden bygger 
på att fastigheter sluter sig 
samman och gemensamt 
förhandlar om kabeldrag-
ningar, antingen i vägfören-
ingar eller i andra konstella-
tioner. För att få lönsamhet i 
byggandet räknar man med 
att cirka hälften av hushål-
len i en samfällighet behö-
ver ansluta sig till det nya 
nätet. De som inte ansluter 
sig i första läget kan dock 
ångra sig i ett senare skede 
och koppla upp sig mot ka-
beln.

De nya hyresgästerna på 
Svartsjö slott fick också 
chansen att presentera sig 
och berätta lite om sin ny-

startade verksamhet. Efter 
en tid av ovisshet har nu slot-
tets framtid börjat närma sig 
sin nya form. 

Som Mälaröarnas nyheter 
tidigare skrivit om kommer 
Kungsholmens kontorsho-
tell att driva verksamhet i 
det gamla rokokoslottet med 
start den 1 april.

– Vi arbetar med tre olika 
ben. Dels kommer vi att ha 
kontorshotellsdelen där fö-
retagare kan hyra in sig och 
få all kringservice ordnad av 
oss. Men vi kommer också 
att arbeta med att ordna 
event och konferenser, be-
rättade Anna Hermes som 
blir ansvarig för verksamhe-
ten.

Det tredje benet är den of-
fentliga delen som handlar 
om att slottet ska hållas öp-
pet för allmänheten. I den 
publika delen av byggnaden 
kommer även en serve-
ring, med fokus på tårtor, 
att inrymmas. Det kommer 
dessutom att finnas ett ka-
lendarium för kulturella ak-
tiviteter.

LO BÄCKLINDER

Fiber och företagshotell 
på välfyllt frukostmöte

”Det öppnar 
möjligheten 
för bland annat 
IP-telefoni, 3D-TV 
och snabbare 
bredband”

 Foto: Göran Forsberg

ADELSÖ | I Hagalund på 
Adelsö har två lappugglor 
slagit sig ner. På bara en 
dryg vecka har närmare 
400 fågelskådare varit där 
för att titta.

Lappugglan som är vår störs-
ta uggla bortsett från bergu-
ven håller sig vanligtvis  i de 
norrländska skogarna, men 
på senare år har många pro-
jekt genomförts för att skapa 
bra häckningsplatser även 
på sydligare platser. Enligt 
uppgift har ingen lappuggla 
synts på Mälaröarna sedan 
1882. 

– Lappugglorna är inte så 
störningskänsliga och blir 
många gånger stationära när 
de väl har hittat en bra plats 
att slå sig ner på, berättar Gigi 
Sahlstrand, Mälaröarnas or-
nitologiska förening.

Därför är det möjligt att de 
två lappugglorna i Hagalund 
blir ett stadigt inslag i natur-
bilden. Och är det även så 
lyckligt, vilket man ännu inte 
konstaterat, att det är olika 
kön på dem, så kanske det 
även blir fler fåglar framöver.

LO BÄCKLINDER

Lappugglor besöker Adelsö

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Reservdelar 
till datorn 

/ skrivaren?

Köpa dator 
med

 installation?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hur snabbt 
bredband ska 

jag välja?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bärbar eller 
stationär 

dator?

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Installations-
hjälp datorer 

/ program

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Skydda 
datorna vid

åska

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Hemsida 
på internet

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Bläck- eller 
laser-

skrivare?



Din röst avgör 
Ekerös framtid.

Rösta nej.
Alliansen påstår 

att vi inte har något val. 
Att vi måste sälja 

Ekerö Bostäder för att
få den fjärde  len, hela 

skolor, badhus och 
lägre räntekostnader.

Tro inte på det. 
Det är inte sant!

Självklart kan 
kommunen klara 
sina investeringar 

som kommuner brukar 
göra, utan att sälja
ut sina hyresrätter.

Röstar vi nej blir 
hyresrätterna kvar,
 er kan byggas och

det går att bo i Ekerö
 på mer än ett sätt. 



Hyresrättens framtid säkrad 

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

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 kommande ägare) 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 kommu-
nen kunna erbjuda 
sociala förturer?

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

Har ny lagstift-
ning förändrat 
allmännyttans 
ställning?

Ja. Ny lag-
stiftning från 1 
januari 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.



Vi bygger framtidens Ekerö

Breddning av Ekerövägen

Upprustning av skolor Ny sporthall

Badhus

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

Rösta 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



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

För dig som vill ha service 
och brett produktutbud!

Butik 2 000 m2 

Brädgård 5 000 m2

Mark 21 000 m2 

HEM- 
LEVERANS  

från 
 400:-

 nyheter | 

EKEBYHOV | Nära hundra 
intresserade rektorer, 
lärare och politiker besökte 
Ekebyhov slott den 12 mars 
för att få inspiration till att 
utveckla användandet av IT 
i undervisningen.

Runt om i kommunens 
skolor pågår en mängd IT-
baserad undervisning. För 
att visa lyckade exempel 
bland dessa och inspirera 
till fler projekt arrangerades 
en mässa.

I ett av rummen berättade 
lärarna Malin Buskas,  Mari-
anne Fransson tillsammans 
med andraklassarna Ham-
pus, Anna och Erik om hur 
de har gjort egna animerade 
filmer från början till slut. 
Manusskrivning, rekvisi-
tabygge, ljudläggning och 
redigering har varit lärorika 
uppgifter på fler än ett plan.

– Det har tagit lång tid 
och barnen har lagt ner ett 
enormt arbete, men de har 
också lärt sig mycket, sa Ma-
rianne Fransson.

I ett annat rum berät-
tade Magnus Thurfjell från 

Ekebyhovsskolan om det 
Lego-projekt han har haft 
tillsammans med sina sjät-
teklassare. De har med 
hjälp av 3 000 kronor i pro-
jektpengar kunnat använda 
det tredimensionella gratis-
program som Lego erbjuder 
och byggt egna modeller.

– Det var inte svårt att få 
eleverna att vara tysta när 
jag kom med kartongerna 
när de levererats, berättade 
Magnus Thurfjell.

Han visar upp de färggla-
da kartongerna och deras 
innehåll. Bygginstruktioner 
finns också med enligt sed-
vanlig Legoprincip.

– Eleverna har lärt sig 
otroligt mycket på det här 
projektet förutom att bygga 
Lego-modeller. De har lärt 

sig strukturera sitt arbete, 
hålla en budget, förstå ett 
program och att ta ställning 
till hållfasthet och myck-
et mer, fortsatte Magnus 
Thurfjell.

Björn Benbasat är kommu-
nens ende IT-pedagog och 
är den som arrangerat den 
välbesökta mässan.

– Min uppgift är att lära 
ut hur man kan använda IT 
i undervisningen och att in-
spirera till att använda tek-
niken mer, förklarar han.

Bland annat utbildar han 
personalen i den IT-utrust-
ning som finns i skolorna.

– När jag kom till kom-
munen fanns det till exem-
pel förhållandevis många 
datorer i skolorna, men de 
användes i väldigt liten ut-
sträckning.

Han beskriver hur dagens 
undervisning ställer helt 
andra krav på lärarna än för 
ett antal år sedan.

– Att ta reda på fakta är 
inget problem idag utan lä-
rarna måste vara mer inrik-

tade på att hjälpa eleverna 
att värdera och hantera den 
fakta som de hittar på nätet, 
fortsätter han.

Det ökande mediaflödet 
ser han också som något 

som skolan behöver hjälpa 
eleverna att hantera och där 
ingår bland annat att göra 
egna produktioner för att 
veta vad som finns bakom.

Björn Benbasats förhopp-

ning är nu att den välbesök-
ta mässan ska bli ett årligt 
återkommande event. 

LO BÄCKLINDER

Skolornas IT-projekt 
presenterades på mässa

”Eleverna har lärt 
sig otroligt mycket 
på det här förutom 
att bygga Lego”

Erik, Anna och Hampus från klass 2 i Ekebyhovsskolan visade tillsammans med sina lärare upp hur de gått 
tillväga när de gjort egna animerade filmer från ax till limpa.          Foto: Lo Bäcklinder



Elite Stadshotell
Storgatan 15, Luleå
Tis 21/2 kl 10.30-18
Ons 22/2 kl 10.30-18

UPP TILL 

352 KR/G 

FÖR 24K 

GULD!

EN AV NORDENS STÖRSTA
GULDHANDLARE KOMMER
TILL EKERÖ!

Guldförsäljning har aldrig varit så tryggt och lönsamt som nu. GuldAdam garanterar dig ett professionellt 
bemötande och 100% kundbelåtenhet. För din trygghet samarbetar vi med polisen och innehar
polistillstånd. Vi betalar till ditt konto, kom ihåg kontonummer och legitimation.
 Återvinn ditt guld och silver för ett bra pris!

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

Välkommen!

GuldAdam 
Box 410, 
101 28 Stockholm
Tel: 020 540 540
www.guldadam.se

GRATIS

VÄRDERING!

Hotell Stjärnan
Bryggavägen 104, Ekerö
Söndag 1/4 kl 10-16



En av kommunens mest 
framträdande musikprofiler 
är Björn Holtsberg. Inför sin 
80-årsdag kan han se tillbaka 
på en minnesrik karriär med 
många starka möten.

Handslaget är bergfast och blicken 
intensivt granskande. Björn Holts-
berg är en man med pondus och 
han vet vad han vill. Och hade det 
inte varit för den osvikliga driv-
kraften hade han förmodligen ald-
rig kunnat genomföra allt det han 
gjort för musiklivet i kommunen. 

– Jag har sysslat med musik 
ända sedan pappa såg till att jag 
fick ta pianolektioner som liten. 
Men de senaste 43 åren är det Mä-
laröarnas musiksällskap (Mämus) 
som legat mig närmast om hjärtat, 
berättar han.

Björn var initiativtagare till att 
sällskapet startade och har sedan 
varit dess största drivkraft genom 
åren. Han har även varit med och 
satt samman många fler musika-
liska konstellationer i kommunen 
och han har varit verksam både 
som dirigent och musiker i de 
flesta av Färingsöns ensembler. 
Valthornet har varit hans huvud-
instrument på senare år, men han 
trakterar även många andra in-
strument.

Hustrun Sonja dukar fram kaffe 
och fyller i när det är någon detalj 
som Björn inte minns. Hon berät-
tar att de varit ett par sedan de var 
15 respektive 16 år, vilket betyder 
att de nu hängt ihop i mer än 65 år. 
De gick i samma klass i realskolan 
och Björn spelade dixielandmu-
sik på skoldanserna, medan Sonja 
stod nedanför scenen och dansade.

Björn muttrar en aning utan att 
ge något svar, när han får frågan 
om vad receptet är för att lyckas 
hålla ett äktenskap levande i så 
många år. Men det är tydligt att 
han har synpunkter på hur skils-
mässosiffrorna stigit genom åren 
och vad han tycker om att många 
barn flyttar fram och åter mellan 
sina båda separerade föräldrar idag.

Samtalet löper via familjepo-

litik, samtidsideal, kulturfrågor 
och åter till det som genomsyrar 
allt – musiken. Björn går iväg och 
hämtar en hel packe med affischer 
från alla de oräkneliga konserter 
som han arrangerat under åren. 
Han bläddrar raskt mellan dem 
och minnena rullar tätt.

– Den här kommer jag ihåg. Och 
vilket år var den här? Kommer du 
ihåg den här konserten Sonja?

Björn har det mesta i minnet och 
när även fotoalbumet med alla bil-
derna som rör musiken åker fram 
så fylls ännu några luckor igen.

En av hans största musikaliska 
gärningar har dock bestått i att lära 
ut sina musikkunskaper till an-
dra. Otaliga är de elever som lärt 
sig hantera allehanda instrument 
genom Björns försorg och fortfa-
rande har han en del musikelever 
som kommer regelbundet.

– Jag har aldrig tagit ett öre be-
talt för mina lektioner, men det 
har gett mig stor glädje att se så 
många unga människor få uppleva 
musikglädjen.

– Och dessutom har eleverna 
fått låna instrument gratis av 
Björn, fyller Sonja i.

Engagemanget i musiken och 
musikerna har gjort att Björn 
känner i stort sett hela Mälaröar-
nas aktiva musiker. När han sät-
ter ihop en konsert utnyttjar han 
sitt digra kontaktnät och bläddrar 
i sina anteckningsböcker där alla 
kontakter finns nedpräntade. Han 
berättar om vad det blivit av hans 
egna elever, musiker som spelat 
i Mämus och Färingsö nya kam-
marorkester samt gästmusiker 
som bara gjort enstaka inhopp.

– Vi utbildar en skrälldus med 
duktiga musiker i det här landet, 
men det finns inga jobb för dem 
och vissa blir tvungna att arbeta 
med helt andra saker.

En hel del kamper har Björn också 
fört genom åren. En stor del har 
handlat om att hitta lämpliga loka-
ler för musikverksamheterna och 
det har inte alltid varit lätt. Björn 
upplever själv att det varit mycket 

tungrott och sörjer att han inte 
lyckades med att ordna en per-
manent lokal för repetitioner och 
konserter. Bland alla de papper han 
bläddrar igenom finns även en rit-
ning på en enkel konsertlokal som 
han själv har ritat. Flera tidigare 
versioner har han även låtit arkitek-
ter rita, men de har aldrig kommit 
längre än till pappret.

– Hade jag fått leva om mitt liv 
hade jag börjat i en annan ände. 
Jag hade köpt en bit mark och 
byggt upp lokalen från början, sä-
ger han frankt.

Han har över huvud taget aldrig 
tvekat att säga vad han tycker.

– Nu spelar det verkligen ingen 
roll längre, nu är jag för gammal 
för att bry mig, säger han med ett 
bullrande skratt som vittnar om 
att stridbarheten inte är lagd på 
hyllan, men att han även besitter 
en stor portion humor.

Och åsikterna är många. Om för-
ändringar inom skolvärlden, om 
det politiska styret i kommunen 
och om vad som prioriteras eller 
inte när det kommer till skatte-
pengar.

Han har ju dessutom gjort sina 
år inom politiken, bland annat 
som ordförande i kulturnämn-
den under åtta år och kan berätta 
mycket om den delen av historien 
som inte många minns idag.

– Jag var med vid sammanslag-
ningen av Färingsö och Ekerö 
kommun, men några år efter den 
hoppade jag av politiken. Jag tyck-
er inte att man ska sitta och bara 
hålla med som många andra gör.

Trots att det varit svårt att hitta 
bra lokaler för musikverksamhe-
terna och att han många gånger 
känt att han har velat ge upp på 
grund av det så kan han ändå kän-
na att det positiva har övervägt.

– Även om jag inte lyckats med 
min ambition att ordna en vettig 
lokal för våra musiker så är det 
klart att när vi väl står där inför 
publiken under en konsert då är 
det väl värt alla mödor.

LO BÄCKLINDER

Musikprofil med många minnen

Namn Björn Holtsberg
Aktuelllt Fyller 80 år den 23 mars.
Bor  I Stenhamra sedan 53 år.
Firar Kommer någon förbi finns det kaffe och 
tårta. På kvällen firar jag med de närmaste.
Bakgrund  Arbetat som lärare och rektor under 

sitt yrkesverksamma liv. Grundat flera musikaliska 
institutioner på Mälaröarna. Bland annat Mämus 
och kammarmusiksällkapet Musica da camera. 
Var dessutom med och grundade Sjöscoutkåren 
på Färingsö.
Favoritstycke  Alltid det stycke jag arbetar med.

2   profilen | 

I Mälaröarnas musikvärld är Björn Holtsberg ett välkänt ansikte, både bakom ett instrument 
och med taktpinnen i hand. Bilden nedan är från den konsert som spelades till hans ära som 
en överraskning när han fyllde 75 år.                 Foto: Ove Westerberg

Karin och Gösta Rittners stipendiefond
Ur Karin och Gösta Rittners stipendiefond delas stipendier ut till stude-
rande ungdom som stöd till utbildning. Stipendiet är uppdelat i två delar: 
Bille Rittners stipendium delas ut som hjälp till högre utbildning till en 
studiebegåvad ungdom bosatt i Ekerö kommun. Det andra stipendiet 
delas ut som hjälp till utbildning till en studiebegåvad ungdom som bor 
i Färingsö församling.

Information: www.ekero.se

Ansökan: Ansökan om stipendiet eller förslag på stipendiater skickas/
lämnas till: Ekerö kommun, Barn- och utbildningsnämnden, 
Box 205, 178 23 Ekerö senast 20 april 2012.

Upplysningar om stipendiet: Åsa Lindgren 560 391 00

FixarService
Vi hjälper till i trädgården och i hemmet.

    

          



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 30 dagar 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 på tel. 073-661 41 03.  

 

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
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

 

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

12.00

tet 
0

Väl mött i 
vallokalerna!

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



Mälaröarna har en rik historia inte minst 
inom föreningslivet. En hel del av detta 
finns dokumenterat och bevarat i Mälar-
öarnas folkrörelsearkiv i Stenhamra.

I den gamla telefonstationen inte långt från 
Stenhamra centrum huserar Mälaröarnas 
folkrörelsearkiv. Byggnaden som kallas Lu-
pinsalen är fortfarande telefonstation, men 
tack vare teknikens utveckling kräver telefo-
nin en betydligt mindre yta än från början.

Detta gjorde det möjligt för kommunen att 
upplåta en större del av Lupinsalen till folkrö-
relsearkivet.

– Kommunen ställer upp med lokalen och 
det är ett oerhört bra stöd. De har också ord-
nat med uppvärmning och avfuktning och 
sådant, berättar Lars-Erik Eriksson som är 
ordförande i Mälaröarnas folkrörelsearkivs 
förening.

Förening bildades 1997. Det är en ideell för-
ening av organisationer verksamma i Ekerö 
kommun. Sedan 2001 finns arkivet i Lupin-
salen.

I arkivet finns cirka 280 volymer och cirka 
25 000 fotografier, de flesta från Mäalröarna. 
Här finns även kartor och tidsskrifter men det 
finns fortfarande expansionsutrymme.

Lars-Erik Eriksson öppnar upp datorn för 
att visa arkivets förteckning. 

– Den äldsta handlingen är från 1742. Det är 
en mönsterbyordning och den kommer från 
Kungsberga. Den låg till grund för den bya-
ordning som Kungsberga antog 1768. Vi har 
protokoll från när det antogs, berättar Lars-
Erik Eriksson.

I arkivets förteckning finns bland annat 
”Stenhamra stenhuggeris bruksorkester” no-
terat. Volymen består av flera boxar och i dem 
ligger noter.

– Tänk om vi kunde få tag på några musi-
kanter som kunde spela dessa, säger Lars-Er-
ik med ett leende.

Fantasin tar lätt fart när man sitter med alla 
dessa gamla handlingar framför sig. Stenhug-
garbyns orkester som spelar eller en Röda 
kors basar för över 100 år sedan som verkar 
ha varit riktigt lyckad. När man läser siffror-
na som finns dokumenterade i Röda korsets 
kvinnoförenings böcker, arkiverade i Lydia 
Anderssons och Rosmarie Kjellströms efter-
lämnade papper, är det lätt att ana sig till den 
glädje de involverade kan ha känt.

Ur Röda korsets kvinnoförenings böcker är 
en basar i Hillersjö husmorshus 1909 note-
rad. Tombolan som kostade en krona att delta 
i, inbringade hela 549 kronor. Spännande 
tids-resor som dessa kan var och en göra.

– Till att börja med tar man kontakt med 
oss och talar om vad man vill titta på. Är det 
fortfarande en aktiv förening vänder vi oss till 
dem och frågar om det går bra. De som depo-
nerar sina saker här, de har äganderätten och 

de bestämmer över handlingarna, berättar 
Lars-Erik Eriksson och fortsätter:

– Är de något som vi äger tar vi upp det i 
styrelsen först. Det ska vara väldigt grava skäl 
om vi inte skulle visa de efterfrågade hand-
lingarna. Sedan kommer vi överens om en tid 
att komma hit.

Ingen handling lånas ut, förutom för den 
som själv lämnat in handlingarna och på det 
viset själv äger sitt arkiv.

– Är det så kan man låna hem handling-
arna. Men då vill vi helst ha någon form av 
protokollsutdrag. Sedan ser vi till att vi får en 
kvittens.

Föreningsarkiven i Stockholms län, FSL har 
sammanställt ASL, det vill säga Arkivför-
teckning Stockholms län. Här finns en för-
teckning för alla arkivföreningar som finns i 
länet och vilka arkiv som är inrapporterade 
till dem. Det är en god vägledning för den 
som önskar veta vad som finns i Mälaröarnas 
folkrörelsearkiv.

På föreningens hemsida står det som slut-
ord skrivet i röd text:

”Låt inte Ditt dödsbo kasta äldre värdefulla 
föreningshandlingar!”

– Det får inte bli som exempelvis med 
idrottsklubben Sleipner i Stockholm. Där var 
det någon av de sista förtroendevalda som 
hade hela arkivet hemma hos sig. Vederbö-
rande avled och vad hände? Jo, arvingarna 
hade ingen aning om vad det var för gamla 
papper och slängde dem, berättar Lars-Erik 
Eriksson.

Det är bara att höra av sig till folkrörelsear-
kivet och se till att få dit handlingarna.

När det gäller aktiva medlemmar så ska ma-
terialet vara sorterat, gallrat och förtecknat.

 – Vi som håller på orkar inte med, vi gör det 
här på frivillig basis. Men, även om vi har krav 
på att det ska vara sorterat och förtecknat när 
det kommer hit, har vi sagt att det är bättre att 
ställa hit det även osorterat, för rätt vad det är 
kanske någon får tid över.

Och de är intresserade av det mesta. Doku-
ment och handlingar från icke längre aktiva 
föreningar, gamla byarkiv och även indivi-
duella gårdsarkiv från enskilda personer tar 
arkivföreningen emot.

För den som vill ”möta” Mälaröarnas folk-
rörelsearkiv och få lite inblick i arkivets rika 
samlingar, har möjlighet till detta framåt 
hösten.

– Arkivens dag är rikstäckande och inträffar 
på en lördag varje år. I år är det den 10 novem-
ber. Vi brukar ha ett evenemang i Stenhamras 
bibliotek varje år i samband med det, men vi 
har det på torsdagen före den officiella ”Ar-
kivens dag” eftersom biblioteket är stängt på 
lördagar, avslutar Lars-Erik Eriksson.

EWA LINNROS

Lars-Erik Eriksson är ordförande i Mälaröarnas folkrörelsearkiv. Arbetet med arkivet sker helt och hållet på 
ideell basis. Mittenbilden visar arkivets äldsta handling. Den är från 1742 och är en mönsterbyordning och den 
kommer från Kungsberga.  Nedersta bilden visar några av alla de noter som finns Stenhamra stenhuggeris 
bruksorkesters arkiv.                 Foton: Ewa Linnros

Öarnas folkliv bevaras i Lupinsalen
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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



Sjöutsikt. Balkong i syd.
Bekvämt boende. Hiss.

Accepterat pris
2.995.000 kr  Kvm  97
Avgift  5.370 kr  Visas
Ring för visningstid.
Ekerö 08-560 304 22  

SANDUDDEN 4.5:A 55+
MÄLARVYN 1 

Gedigen villa, 231+141
kvm. Spa med stor inomhus
pool. Fint anlagt tomt!

Ring oss gärna för mer info.
08- 560 304 22 

HUMMELVRETEN
EXKLUSIVT BOENDE!

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!

Stilfull villa, 148+36 kvm,  i
högt läge på dubbeltomt.
Pool. Gästhus. Ogenerat.

Ring oss gärna för mer info.
08- 560 304 22

STENHAMRA
EFTERSÖKT LÄGE! 

Permanent / fritidsboende.
Varsamt renoverat. 107
kvm. Fri vy över öppet
landskap.

Utgångspris 1.950.000 kr
Visas  Ring för visningstid.
Ekerö 08-560 304 22  

ADELSÖ
LINDBYVÄGEN 36

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

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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EKERÖ CENTRUM | Efter 
många månaders hård 
träning är nu artisterna i 
Varieté va’ me’ laddade och 
redo för att möta publiken. 
Den 24 mars kliver de upp 
på scenen i Erskinesalen 
för att presentera sin före-
ställning på temat vänskap 
och utanförskap med inspi-
ration från Tove Janssons 
”Vem ska trösta Knyttet”.

Scenen är fylld av artister 
som rör sig hemtamt mellan 
mikrofoner, instrument och 
rekvisita. Det är en av de sista 
måndagsrepetitionerna före 
premiären och det är mycket 
som ska hinnas med på för-
hållandevis kort tid. Många 
av de funktionshindrade 
som ingår i ensemblen har 
fått pussla med andra dagliga 
verksamheter för att hinna 
delta.

– Det viktiga är inte själva 
föreställningen utan det 
vi skapat tillsammans och 
processen som alla har gått 
igenom. Det har också varit 
fantastiskt att tillsammans 
få upptäcka den fantasivärld 
som vi alla har inom oss, för-
klarar Catrin Rosemaysdot-
ter.

Hon är den som stått för 
scenografi och kostymer och 
har regisserat tillsammans 

med Karin Renberg som 
även ansvarat för den musi-
kaliska ledningen.

Och nog tycks det ha varit 
en omvälvande process som 
ägt rum. Först och främst 
har själva föreställningen ge-
nomgått en hisnande utveck-
ling från en trevande prova-
på-aktivitet till en fullfjädrad 
varieté med nyskrivet låt-
material och känslosamma 
nummer.

– Men den största utveck-
lingen har artisterna själva 
genomgått. Flera personer 
som tidigare har haft svårt att 
uttrycka sig har utvecklat sitt 
språk och börjat prata. Många 
har också successivt börjat 
våga ta plats och det har till 
och med uppstått kärlekspar 
i gruppen, berättar Ingrid 
Rogblad från Fabriken som 
är producent för föreställ-
ningen.

Det började som en trevare 
och ett pilotprojekt för att se 
om det fanns underlag för 
den här typen av verksamhet 
i kommunen och hon tycker 
att den frågan har besvarats 
med ett rungande ”ja”.

Hon är uppenbart stolt över 
hur detta projekt har utveck-
lats till en lyckad satsning 
och mötesplats för många av 

kommunens grupper. 
– I varietéorkestern spelar 

två unga killar som annars 
spelar i band på Fabriken och 
två äldre herrar från pensio-
närsföreningen. De två ny-
skrivna låtarna har artisterna 
skrivit tillsammans med 
Stefan Sundström under en 
workshop, berättar Ingrid 
Rogblad.

Hon har många idéer om 
hur verksamheten skulle 
kunna utvecklas om den 
fortsätter, vilket alla inblan-
dade hoppas på. Dock finns 
det hinder i form av finansie-

ring och lokalproblem som 
måste lösas först.

– För att det ska kunna bli 
en permanent daglig verk-
samhet måste vi också ha en 
permanent lokal. Vi höll till 
på Fabriken först, men den 
lokalen uppfyllde inte säker-
hetskraven med tanke på alla 
rullstolar och då fick vi flytta 
hit till Erskinesalen, fortsät-
ter hon.

Förutom att lösa lokalfrå-
gan är finansieringen en stor 
stötesten och på Ingrid Rog-
blads skrivbord ligger flera 
fondansökningar som ska 

finslipas för att sedan sändas 
iväg.

Men först ska premiären 
äga rum och förhoppningen 
i ensemblen är att de ska få 
spela för utsålda hus. Istället 
för inträde säljs en CD-skiva 
med de nyskrivna låtarna för 
40 kronor. Och om det skulle 
visa sig att föreställningen 
blir den succé som alla in-
blandade hoppas på kanske 
det till och med blir ytterli-
gare speltillfällen.

LO BÄCKLINDER

Varité va’ me’ på scen
DROTTNINGHOLM | Den 10 
mars slogs dörrarna upp till 
vårens första evenemang 
på Drottningholms slotts-
teater. 

Den danske blomsterkungen 
Tage Andersen har kommit 
till Drottningholms slotts-
teater för att skapa utställ-
ningen ”Kamelia Royale” i 
Déjeunersalongen. 

– Det är fascinationen för 
denna fantastiska, perfekta 
blomma som blommar under 
den mörkaste och tristaste ti-
den på året, som jag här öns-
kar dela med mig av till andra 
kameliaälskare, säger Tage 
Andersen.

 Utställningen en spekta-
kulär utställning med många 
vackra installationer och stil-
leben pågår fram till den 15 
april. 

Med 2012 års säsong skri-
ver Drottningholms slotts-
teater historia genom att för 
första gången sedan Gustav 
III:s dagar förlänga säsongen, 
bredda verksamheten och 
bjuda på fler publika före-
ställningar och evenemang 
än tidigare. Den nya pro-
gramverksamheten ”Esprit” 
har premiär 26 maj med film-
visning och musik i parken, 
seminarier, konstsamarbeten 
och samtal. 

EWA LINNROS

Blomsterkung
på slottet

En föreställning med mycket sång och musik som handlar om längtan efter tillhörighet och sökandet efter en 
vän kommer artisterna i Varité va’ me’ spela i Erskinesalen den 24 mars.         Foto: Anette Fleming

Hem till Ekerö 
15 % billigare taxa

Vi kör hem era ungdomar tryggt och säkert 

Fasta budpriser från Tappström / Träkvista inom Stockholms tullar

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



Gör som allt fler Ekeröbor; sluta köa in till stan, hyr kontor på Ekerö!

Moderna nyproducerade kontorslokaler med karaktär, ljusa och rymliga ytor.

Vi har nu möjligheten att erbjuda flexibla kontorsytor från 10 kvm - 250 kvm, enskilda rum alt. öppna 
kontorslösningar, valet är ditt!

Lokalerna på Bryggavägen har moderna ytskikt, värme/kyla, samt fiberanslutning. Ber. inflyttning höst 2012. 

Ring eller e-posta för ytterligare information
Johnny Korhonen 0733-33 55 47, e-post: jk@kwpa.se 

                  KWPA BRYGGAVÄGEN 133, 178 31 EKERÖ. WWW.KWPA.SE                                                                 EBC BRYGGAVÄGEN 110, 178 31 EKERÖ
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EKEBYHOV | I slutet av 
mars månad fylls Ekebyhovs 
slottsgalleri av oljor, glas- 
och keramik-skupturer. Det 
är det äkta paret Katarina 
och Leif Robert Eriksson 
som tillsammans med 
glasmästardottern Erika 
Höglund visar sina alster.

På frågan om utställningen 
går under något speciellt tema 
svarar Leif Robert Eriksson 
”Infångat uttryck”.

De infångade uttrycken 
kommer från naturen som 
är den gemensamma inspi-
rationskällan för honom och 
hans hustru Katarina.

De gick båda Konstfack 
1960-1965 där de också träf-
fades.

– Jag har alltid ritat seriefi-
gurer och så fick jag göra ett 
omslag till en tidning som 
ungdomsgårdarna gjorde. 
Den hette tonårsnytt. Det var 
kolossalt roligt, berättar Leif 
Robert Eriksson.

Hans slöjdlärare tyckte att 
han skulle söka till Konst-
fack. Han sökte in på avdel-
ningen för dekorativ målning 
på hösten, men först gick han 
på  kvällskurserna i teckning 
under våren.

– Redan efter en 14 dagar 
var jag uppslukad. Då tog 
konsten över och på den vä-

gen är det. Det var oerhört 
spännande och meningsfullt. 
Jag kände mig superlycklig. 
Jag tänkte:  det här är rätt.

Valet att arbeta med konst 
föll sig även helt självklart för 
Katarina Eriksson.

– Det har absolut varit det 
enda. Från det jag var liten 
visste jag att jag skulle hålla 
på med det, säger Katarina 
Eriksson.

Under tiden hon gick på 
Konstfack praktiserade hon 
en hel del på Boda glasbruk. 

– Det var väldigt intressant 
och lärorikt. Men jag kände 
att det var inte min avdelning, 
jag ville hellre måla. Sedan 
har jag hållit på med mitt må-
leri och utställningar, kanske 
med lite uppehåll med barn 
och så, berättar Katarina Er-
iksson.

Hon liksom Leif Robert 
Eriksson målar i olja. Gemen-
samt för dem båda är att natu-
ren är deras inspirationskälla.

– Det är det enkla och korta 
svaret. Det är landskapet och 
ljuset framförallt. Jag har sett 
till att vara i sådana miljöer 
där det är mycket ljus, framfö-
rallt det öländska ljuset. Det 
är landskapet med solljuset 
som gnistrar och kan studsa 
omkring över åkermarken i 
odlingslandskapet, men även 

det vanliga landskapet, säger 
Leif Robert Eriksson.

Paret tillbringar halva året 
på Öland.

– Vi är nere från början av 
maj när första fruktblom-
morna kommer och sedan 
stannar vi till att de gamla pä-
ronen studsar i backen och lö-
ven börjar blåsa av, säger Leif 
Robert Eriksson.

Båda arbetar med entusi-
asmen. Leif Robert Eriksson 
uttrycker att han yr av spän-
ning och glädje när han går 
upp på morgnarna för att ta 
tag i penseln. Katarina Eriks-
son upplever samma iver som 
när hon var yngre och känner 
att skapandet fortfarande är 
lika viktigt att hålla på med 
som förr. 

De arbetar inte direkt sida 
vid sida. 

– Man vill inte stå samtidigt 
i ateljén, det är inte så bra. Jag 
jobbar mera  på eftermidda-
garna och kvällarna medan 
Robert är morgonmänniska, 
berättar Katarina Eriksson.

Tillsammans med dem stäl-
ler Erika Höglund ut kera-
mik- och glasskulpturer. 
Erikas far, även han en fram-
stående glasmästare, var den 
som först lockade Leif Ro-
bert Eriksson till Öland. Då 
Mälaröarnas konstförening 

nämnde att det kunde vara ett 
gott komplement med skulp-
turella föremål till utställ-
ningen, tyckte Leif Robert 
och hustrun Katarina att det 
vore roligt att ha med Erika 
Höglund på utställningen.

Erika Höglund är född och 
uppvuxen i Boda i glasriket i 
en glasmästarfamilj. Det var 
dock inte en självklarhet för 
henne att välja glaset som ut-
tryck.

– Jag har gått lite olika spår 
med fotografering och kera-
mik.  Jag har alltid haft dessa 
verktyg, annars hade det varit 
för enkelspårigt och känslan 
av att det har gått för lätt om 
jag valt glaset först, säger Eri-
ka Höglund.

Hon har också lämnat Små-
land för att under många år 
bo och verka i New York och 
Danmark innan hon hittade 
tillbaka till Sverige. 

– Lusten till glaset koppla-
des inte in från början utan 
det tog en massa år. Jag höll 
mig ganska mycket till att 
skulptera i keramik. Sedan 
var det en man på ett glasbruk 
nere i Småland som frågade 
om jag ville göra en provkol-
lektion där. Först i början 
tyckte jag att det där är för 
nära. Jag ville hålla mig sepa-
rat i det jag skapade inuti mig. 

Men sedan så var det inte så 
farligt att vara i det glasmate-
rialet heller, säger Erika Hög-
lund.

Hon gör gjutningar i lera 
till sina glasskulptuer.

På utställning som börjar den 
24 mars kommer Erika Hög-
lund att visa både glas och 
keramik.

                            EWA LINNROS

Intryck i olja och glas

Ovan till vänster: ”Lustväsen i valv”, glasskulptur av Erika Höglund. 
Till höger: ”Iris”, olja av Katarina Eriksson. Undre bilden: Leif Robert 
Eriksson i sin ateljé. 
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Vi har tre öppna p-platser 
och tre garage. 

P-skiva gäller 2 timmar 8-21.

EKERÖ CENTRUM

UPPTÄCK
Kalendarium:
8/4 Påsklunch

6/5 Afternoon tea 
27/5 Morsdagslunch

1-31/7 Sommaröppet i restaurangen 
Skyttegården med uteservering 

och sommarbar

Söndagsmiddag 
25:e mars             

Flytta söndagsmiddagen till 
vackra Skytteholm. 

I vår herrgårdsmatsal 
kan ni njuta av en fantastisk 
3-rättersmeny skapad av vår 
kökschef. Menyn hittar ni på 

vår hemsida www.skytteholm.se

Lotta Ahlin med medarbetare

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

Vårstädning?
Garagerensning?

Bygga om?
Vi har avfallscontainers i alla storlekar

070-779 76 36     masvilan.se



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

Lättare än så här blir  
ingen trapprenovering

Erbjudandet gäller 17/3 – 31/3 2012.

1.

2.
3.

Utförlig arbetsbeskrivning 
kommer med ditt material

Vi hjälper dig gärna med dina 
frågor och valmöjligheter

MATERIALVAL
 ek, valnöt, lönn

 vit, ek, svart

DURI  

TRAPPRENOVERING

 15%
RABATT

Låna  
trappstegsmätare  

gratis vid köp

Ö
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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

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



Kungörelse
Valnämndens sluträkning

Valnämndens slutliga rösträkning i 
folkomröstning 25 mars 2012 äger rum 
i kommunhuset, Dialogen, tisdagen den 
27 mars 2012, med början kl 09.00.

Göran Löfgren
ordförande

Svartsjö Matsal
öppnar inom kort!

Välkommen på öppet hus

Stockholm väster www.veteranpoolen.se

Är du avtals- eller ålders-
pensionär och vill tjäna extra 
pengar?
Onsdagen 28 mars, kl 15
Scandic Brommaplan
Tel 08-410 011 30

Börja spela golf 2012
Nybörjarkurs som ger grönt kort

 
Vuxen 1.995 kr

Barn/ungdom 1.595 kr
 

www.troxhammargk.se

Kallas härmed till sammanträde i  
Mälarökyrkan, Ekerö centrum,  
tisdag den 27 mars kl. 18.00. 
 

Varmt välkommen!

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

Ekerö kommunfullmäktige
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EKERO

BYRA

www.ekerobildbyra.se

mälaröarna

motiv - miljöer

BYTA TAK?
Nu lämnar vi  20 % rabatt 

på takomläggningar – tegel, betong, plåt, takrep
Fri offert  Garanti  50 % rotavdrag

 Boka ditt jobb idag!

JE Byggservice  Tel: 076-913 71 64

Ministerbesök När kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth 
besökte Barnens eget bibliotek i Stenhamra den 28 februari kunde hon 
inte motstå att själv delta i leken.

 
Foto: Linda Blanckert

Gyllene Hjorten heter en ny träfflokal som inretts i en stor före detta 
valvbyggd potatiskällare på Sättra gård, Adelsö. Den 3 mars besöktes 
den magiska lokalen av den professionella sagoberättaren Henrik 
Hallgren som trollband gästerna med mustiga historier hämtade från 
de fornnordiska myternas värld.  

 Foto: Ove Westerberg 

3   öarna runt | 

”Aktuell:a – Tema världen” heter biblioteket i Ekerö centrums nya 
föredragsserie. Varje onsdag klockan 12-13 under mars månad kommer 
intressanta personer att berättar om sina olika världar. Först ut den 7 
mars var ekeröbon Elisabet Lindskog som berättade om sin inre resa 
mot en bättre värld med hjälp av filosofin.  

 Foto: Ove Westerberg 

Landshövdingsbesök Chris Heister tillträde sin tjänst som landshöv-
ding i Stockholms län den 1 februari 2012. Knappt tre veckor senare 
besökte hon Ekerö kommun och träffade bland annat kommunstyrel-
sens ordförande Peter Carpelan (M) på Ekebyhovs slott. 

 Foto: Linda Blanckert

Årets ekeröbor Ekerö civilförsvarsförening delade den 18 februari ut 
utmärkelsen till Årets ekeröbor på Ekebyhovs slott. De tre pristagarna 
Martin Källskog, Maj-Britt Källskog och Emma Rosell tog emot priset för 
den livräddande insats som de gjorde när de genom hjärt-lungräddning 
räddade livet på en man.               Foto: Mats Helmersson
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50 ÅR SEDAN | Polio-
ympning, råttgift, ystra 
ynglingar och barnuppfos-
tran av trassliga barn är 
aktuella företeelser som 
upptar spaltutrymme i 
Mälarörnas nyheter i mars 
1961.

Flera tidiga vårtecken kan 
anas bland nyhetssidorna. 
Ett av de tydligaste är att 
kiosken vid Träkvista torg 
annonserar sin våröppning. 
Även Träkvistas hembageri 
och konditori står inför att 
öppna för säsongen och 
tipsar särskilt om att prova 
deras nyhet ”cerezatårta”.

Huruvida polioympning-
en är ett vårtecken eller inte 
framgår ej av de annonser 
som återkommer i flera 
nummer efter varandra i 
mitten av mars. En intensiv 
kampanj drivs dock och 
alla anmodas att komma till 
skolorna runt om i kom-
munen under fastställda 
tider. 

De som tänker sig att delta 
uppmanas att ovillkorli-
gen anmäla sitt deltagande 
till kommunalkontoren i 
Svartsjö och Ekerö eller till 
respektive distriktssköter-
ska.

Att Färingsö kommun an-
nonserar om att de tillhanda-
håller råttgift på flera gårdar 
runt om i kommunen kanske 
också kan ses som en föra-
ning om att varmare tider är 
på gång. 

Måhända hade även den 
18-årige yngling som körde 
av vägen med två flickor i 
baksätet i Träkvista härförle-
den drabbats av vårkänslor. 
Under rubriken ”Don Juan i 
bil hamnade i dike” berättas 
hur han tryckte gaspedalen 
i botten på sin bil med 180 
hästkrafter, men att farten 
blev honom övermäktig och 
att han körde rakt in i en 
telefonstolpe som knäcktes 
och for sedan vidare ner 
i diket där bilen blev illa 
skadad. 

– Jag ville imponera på 
flickorna, berättar han när 
han står inför Färentuna-
tinget. 

Detta är dock inget som 
rätten tar hänsyn till och 
ynglingen döms till 15 dags-
böter à 12 kronor förutom 
kostnaden för den knäckta 
stolpen som den unge 
mannen redan betalat till 
Televerket.

Ytterligare en annan ivrig 
yngling står samma dag inför 

rätta för grov vårdlös kör-
ning vid Kanton på Lovön. 
I 120 kilometer i timmen 
försökte han några veckor 
tidigare köra om en annan 
bilist med sin sportbil. Han 
upptäckte dock ett möte i 
sista sekund och tvärbrom-
sade vilket resulterade i 
en dikeskörning och svåra 
skador på både förare, pas-
sagerare och bil. Denne unge 
man får tillbringa en månad 
i fängelse som straff för 
gärningen.

Kanske befaras även ystra 
vårkänslor infinna sig hos 
de yngsta mälaröborna 
under den aktuella tiden. 
Möjligen är det i så fall detta 
som föranleder den ”lektion 
i uppfostran” som Ekerö 
husmodersförening an-
nonserar om. Sekreteraren i 
Färingsö husmodersfören-
ing, fru Stina Thulin, kom-
mer på besök och berättar 
under rubriken ”Trassliga 
ungar” om barnuppfostran 
och barnpsykologi. Sina 
erfarenheter har hon bland 
annat skaffat sig vid sitt 
dagliga arbete på Barnbyn 
Skå.

LO BÄCKLINDER

Ystra ynglingar och barntrassel 
kan ha varit tidiga vårtecken

GRATIS TANDKONTROLL
T.O.M 30 APRIL
Ring och boka tid hos någon av våra tandsköterskor. 
Du får kostnadsfri rådgivning angående tandstatusen 
på din hund eller katt.

www.vasterortdjursjukhus.se

Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA • Telefon 08-36 26 70
ÖPPET:  Vardag: 8.00-21.00, Lördag, Söndag & Helgdag: 10.00-16.00

TELEFON 08-36 26 70

+ Din NÄRAKUT för hund och katt!

Lätt 
att parkera, 

öppet alla dagar!

Inbjudan till samråd och sakägarsammanträde

Arbetsplan för Väg 800, Färentunavägen,  
dagvattenåtgärder, Ekerö kommun
Trafikverket arbetar med att ta fram ett förslag till arbetsplan för Väg 800 Fären-
tunavägen, dagvattenåtgärder i området söder om Lullehovsbron. Arbetsplanens 
syfte är att skapa förutsättningar för att anlägga en dagvattendamm samt förbättra 
säkerhetsanordningar längs Färentunavägen. Fastighetsägare och övriga berörda 
inbjuds härmed att ta del av samrådsunderlaget och inkomma med synpunkter. 
Sakägarsammanträde hålls:
Tid: 17 april kl 18.30.
Plats: Ekerö kommunhus, Tappströmsvägen 2, Ekerö.
Vid sammanträdet informerar vi om förslaget till arbetsplan med tillhörande ut-
redningar samt dess formella handläggning. De närvarande kommer att ges tillfälle 
att lämna synpunkter på förslaget. Berörda fastighetsägare ombeds att underrätta 
arrendator eller annan innehavare av nyttjanderätt om sammanträdet.
Delgivning: Arbetsplanen berör fastigheterna Ekerö Malmvik 1:1 och Ekerö 
Malmvik 2:1 som innehar andelar i en oregistrerad/outredd samfällighet. Efter som 
samfällighetens styrelse eller förvaltning är okänd underrättar härmed väghåll-
ningsmyndigheten de sakägare som kan vara berörda av samfälligheten genom 
kungörelsedelgivning enligt 16 och 17§§ i Delgivningslagen. Under rättelsen avser 
samråd av arbetsplan enligt Väglagen och Vägkungörelsen med tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivning enligt Miljöbalken.
Under samrådstiden 2 april–23 april finns samrådsmaterialet finns att ta del av på:
1.     Trafikverket Region Stockholm, Sundbybergsvägen 1, Solna. 
2.     Trafikverket, Landsvägen 50 A, Sundbyberg. 
3.     Ekerö kommunhus, Tappströmsvägen 2, Ekerö.
Samt på www.trafikverket.se
Synpunkter kan lämnas skriftligt till Trafikverket Region Stockholm, Sundbybergs-
vägen 1, Solna alternativt via e-post trafikverket@trafikverket.se senast den 23 april. 
Referera till ärendenummer TRV 2012/17744.
För ytterligare information kontakta biträdande projektledare Anna Krafft, 
Trafikverket Region Stockholm tel. 070-786 03 60 eller markförhandlare Daniel 
Mellgren tel. 070-217 98 92.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det  samlade 

transportsystemet. 

www.trafikverket.se
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Ledarna för de borger-
liga partierna i Ekerö 
kommun har gjort 
ett inlägg på Ekerö-
moderaternas hemsida.

Där skriver de  ”att det 
kommunala bostadsbolaget 
går med förlust ... Det inne-
bär i förlängningen att det 
är en ekonomisk risk för oss 
alla skattebetalare i kom-
munen. Ekerö kommun 
äger bolaget och har gått i 
borgen för bostadsbolagets 
lån. Det betyder att vi kan 
tvingas till besparingar 
inom välfärden, t ex skolan 
och äldreomsorgen, för att 
föra över pengar till det all-
männyttiga bostadsbolaget. 
Detta är inte rimligt”. 

Därmed väcker de fyra 
alliansledarna flera frågor: 

1.  Är det mindre risk att 
investera i ett badhus än 
att behålla Ekerö bostä-
der? Nja, varför väljer 
livförsäkringsbolagen att 
äga värdepapper i bostads-
bolag och inte i badhus? 
Bostadsbolagens värde ökar 
med åren, särskilt om en del 
av avkastningen används 
för upprustning av bola-
gets fastigheter. Det gäller 
även Ekerö bostäder vars 
värde har ökat från år till år. 
Kommer badhusets värde 
öka och underhållskostna-
derna sjunka från år till år? 

2. Har alliansledarna hört 
uttrycket: att se om sitt 
hus? Något många gör i 
bistra tider. 

Om alliansledarna anser 
att välfärden är hotad av att 
äga något som stiger i värde, 

och därför vill sälja det, vad 
ska man sen göra i bistra 
tider? Se om sitt badhus? 

3. Bostadskön är lång och 
blir allt längre. Anser alli-
ansledarna att även de som 
vill hyra bostad (ungdomar, 
ensamstående och äldre) 
ska kunna bo i kommunen? 

Hur kan alliansledarna 
garantera att försäljningen 
av Ekerö bostäder inte leder 
till att en del hyresrätter 
ombildas till bostadsrät-
ter? Många hyresgäster är 
oroliga för att inte kunna 
bo kvar om nya ägare vill 
omvandla hyresrätter till 
bostadsrätter. 

Vad vill alliansledarna 
svara dem? Gå och bada? 

Vi skulle svara: Gärna 
ett badhus, men först fler 
hyresrätter! För vi vet ju 

att det behövs många nya 
hyresrätter. Och förstår 
att ett badhus kan vara till 
glädje för många. Det skulle 
vara ansvarsfullt att finan-
siera ett badhus med en 
liten skattehöjning. 

Men det skulle vara 
ekonomiskt och socialt 
ansvarslöst att sälja alla 
aktierna i Ekerö bostäder 
för att betala badhuset. 

Vem skulle då ta ansvar 
för att de som bor i hyres-
rätter kan bo kvar? Och för 
att det byggs fler?

Är det förresten rimligt 
att offentligt nedvärdera det 
bolag som man vill sälja?

– Lena Holst och 
Krister Skånberg

REPLIK

Under det senaste halvåret 
har jag skrivit  sju insändare 
i Mälaröarnas nyheter. I tre 
av dessa har Peter Carpelan 
nämnts. I två av dessa tre 
citerar jag vad Carpelan 
sagt i fullmäktige. I den 
tredje insändaren ”Så 
rätt om Ekerö tidning”  
stöder jag folkpartisterna 
Rydberg/Wåhlin. De kri-
tiserar moderaternas sätt 
att använda kommunens 

informationstidning, Ekerö 
tidning, som ett propagan-
dablad för Moderaterna. 
I min replik skriver jag 
”Moderaterna och Peter 
Carpelan”. Jag har alltså 
inte vid ett enda tillfälle 
angripit Peter Carpelan 
personligen! Trots detta har 
ni, Ingemar Hertz och Kjell 
O Johansson, fräckheten 
att påstå att jag angriper 
Carpelan personligen. Läs 
på innan ni går till person-
angrepp. Däremot angriper 

Carpelan mig personli-
gen i nummer 20  2011 av 
Mälaröarnas nyheter. Där  
skriver Carpelan i en insän-
dare : ”Ylva Forslid väljer 
som vanligt att svartmåla 
kommunen och alliansen”. 
Observera att jag vid den 
tidpunkten inte ens haft 
någon som helst åsikt om 
Carpelan i mina insändare. 
Detta förtränger ni tydligen. 
Nej än en gång Hertz och 
Johansson, läs på innan ni 
kommer med era grund-

lösa påståenden. Alliansen 
är ju duktiga på att kräva 
ursäkter från politiska 
motståndare och det vore 
på sin plats att ni nu därför 
ber mig om ursäkt. Vad det 
gäller Moderaternas poli-
tik finns det naturligtvis 
glädjeämnen till exempel 
äldreomsorgen och det för-
bättrade företagsklimatet. 
Tyvärr överskuggas detta 
av hanteringen av Ekerö 
bostäder och den usla han-
teringen av avtalet med 

Trafikverket när det gällde 
höjningen av personbils-
avgifterna på Slagstafärjan. 
Min och Öpartiets främsta 
uppgift är att granska alli-
ansens politik och komma 
med egna förslag på förbätt-
ringar. Jag kommer oför-
trutet att fortsätta med att 
göra detta även om det inte 
passar herrarna Hertz och 
Johansson.

– Ylva Forslid, 
gruppledare Öpartiet

REPLIK

G Hansson och jag har 
mycket gemensamt, men 
tycker inte lika om allt. Även 
jag är en 70-årig pensionär 
med hund, som varje dag 
vistas i skog och mark. Sedan 
1969 har jag vandrat, löpträ-
nat, orienterat och åkt skidor 
på Jungfrusundsåsen. På 
senare år också med hunden 
Smilla. Med henne rör jag 
mig både på motionsspår, 
andra stigar i skogen och fritt 
i terrängen. För hunden är 
det mest uppskattat att söka 

spännande lukter i obanad 
mark. 

Eftersom jag älskar att åka 
skidor har jag engagerat mig 
i spårskötsel. Motionsspåren 
är resultatet av årtionden 
av ideellt arbete av med-
lemmar i Mälarö SOK. 
Elljusanläggningen har Ekerö 
kommun byggt. Kommunen 
bidrar också ekonomiskt 
till den skötsel vi utför. Den 
absoluta merparten av spåren 
har ändå vi i klubben anlagt 
med arbete såväl sommar 
som vinter genom att röja, 
grusa och dika. 

När det blir tillräckligt med 
snö preparerar vi stigar och 
drar spår. Efter snöfall inne-
bär detta minst 6-8 timmars 
arbete. Detta ska helst göras i 
kvällsmörker så att spåren får 
ligga orörda under natten för 
att frysa ihop till lång hållbar-
het. För oss som jobbar med 
spåren är det fina resultatet 
vår största belöning. Många i 
den skidåkande allmänheten 
visar också sin uppskattning. 

Det är beklagligt att 
besvikna skidåkare använ-
der elaka ord mot dem som 
trampar sönder spåren, men 

kanske inte förvånande. Själv 
talar jag numer mest om att 
visa hänsyn till andras intres-
sen. Jag visar också gärna 
med Smilla att man kan lära 
en hund att gå vid sidan av 
spåret. 

Förslaget att göra separata 
reservat för delar av skogen 
tycker jag inte om. Det 
finns många olika intressen 
som hör hemma i skogen: 
Friluftsfrämjandet har sina 
vandringsstigar och rastplat-
ser, ryttarna sina ridstigar. 
Många kloka hundägare går 
egna stigar i skogen. Vi har 

gott om utrymme om vi är 
beredda att göra egna insatser 
och visa varandra hänsyn. 

G Hansson önskar sig 
preparering av sina gångvä-
gar. Vem vänder sig denna 
önskan till? Om man inte 
vill pulsa i snö går det bra att 
hålla sig till plogade parkvä-
gar och gångbanor om kung 
Bore behagat göra skogen 
svårframkomlig. Det står 
också fritt fram att ordna 
egna spår – det har vi andra 
gjort. 

– Anders Roman

Vi kan samsas i skogen!

Läs på Hertz och Johansson!

Svar till 
allians-
partierna

Varför säger inte alliansen sanningen om försäljningen?

REPLIK

I både annons och insändare 
far alliansen helt ogenerat 
med osanningar om förde-
larna med en försäljning av 
Ekerö bostäder. Alliansen 
säger sig bland annat vilja 
betala av 200 miljoner 
kronor på kommunens låne-
skuld. Det skulle i så fall, i 
min värld, minska räntorna 
med 9,2 miljoner kronor då 
kommunen, enligt kom-
munstyrelsens beslutsun-

derlag  17 oktober, betalar 4,6 
procent i ränta. Men allian-
sen påstår att räntorna mins-
kar med 20 miljoner kronor! 
Kan alliansens företrädare 
inte räkna? Jo, självklart, 
men man vill helt enkelt 
avsiktligt lura och vilseleda 
oss ekeröbor! Dessutom 
försvinner drygt en miljon 
kronor i intäkter från Ekerö 
bostäder till kommunen om 
bolaget säljs. Kvar blir alltså 
en kostnadsminskning på 
8 miljoner kronor, inte 20 

miljoner. Samtidigt ska ett 
badhus byggas som kostar 
Ekerö kommun 10 miljoner 
kronor per år i driftsbidrag. 
Amorteringen på lånet ger 
alltså ingen satsning på för-
skolor, skolor och omsorg 
som alliansen säger. Det 
räcker inte ens till att täcka 
driftsbidraget för det nya 
badhuset!

I annonsen får man 
dessutom intrycket att de 
återstående 200 miljonerna 
kronorna från försäljningen 

ska räcka till den fjärde filen 
(65 miljoner), badhus (100 
miljoner), upprustning av 
skolor (100 miljoner) och 
en ny sporthall (35 miljo-
ner). Investeringar på 300 
miljoner kronor. Osant igen 
eftersom det för det första 
inte finns 200 miljoner 
kronor kvar av vinsten utan 
181 miljoner enligt kom-
munstyrelsens beslutsun-
derlag 17 oktober. Vinsten på 
181 miljoner kronor skulle 
alltså räcka till investeringar 

på 300 miljoner kronor! 
Fantastisk matematik eller 
hur? Men kommunen har 
redan i investeringsbudgeten 
för 2012-2014 avsatt pengar 
för ovanstående projekt. 

Slutsatsen måste då bli att 
alliansen vill få ekeröborna 
att tro att vi inte får någon/
några av ovanstående god-
bitar om vi inte röstar ja till 
en försäljning. Lurendrejeri 
igen!

– Anita Enholm Fransson

REPLIK

Det är samtliga oppositions-
partierna som står för samt-
liga argument för att behålla 
Ekerö bostäder i kommunal 
ägo det vill säga medborgar-
nas ägo. Alliansen vilseleder 
oss medborgare med siffror 
som inte stämmer med hur 
det ligger till med Ekerö 
bostäders  ekonomi.

Viktigt att notera är att 
om kommunen idag dras 
med en så stor skuld som 
alliansen säger är det allian-
sens ansvar, ingen annans. 
Alliansen har misskött 
skolor och lokaler och nu 
försöker de sälja sina argu-
ment som om de inte vet 
varför vi har hamnat i det 
läget.  Jag tycker att alliansen 
ska ta sitt ansvar och sluta 
att vilseleda oss medbor-
gare.

Det kommer att bli intres-
sant att lyssna på kom-
munalrådet den 24 april då 
årsredovisning kommer att 
diskuteras i kommunfull-
mäktige. En fråga som vi ska 
ställa oss är om det verkli-
gen går så bra som alliansen 
har påstått hela tiden. Varför 
ska vi då sälja den viktigaste 
tillgång vi har i kommunen?

– Gina Rosales-Garcia, 
Vänsterpartiet

Ansvarsfullt
Försäljningen av Ekerö 
bostäder vittnar om ett klokt 
ansvarstagande för kom-
munens ekonomi.  80-talets 
lånekarusell vill ingen ha 
tillbaka. Avgjort bäst är 
därför att finansiera nya 
investeringar  med befintliga 
tillgångar! 

– P Andersson

Oviss framtid
Är en ensamstående mam-
ma. Funderar på hur de blir 
för oss alla som inte har en 
kontantinsats på 15 procent  
vid  köp av bostad. Hur ska 
vi göra för att inte känna oss 
som ett bekymmer om de 
ombildar till bostadsrätter 
om ja-sidan vinner? Finns 
det valmöjligheter för oss 
som inte kan eller vill köpa 
sin bostad ?  

– Osäker framtid

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare unikt skriven 
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto 
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress 
och telefonnummer.  

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

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

Företrädarna för alliansen 
skriver i Mälaröarnas nyheter 
den 20 februari att vän-
steroppositionen bedriver 
skrämselpropaganda inför 
den kommande folkomröst-
ningen, detta är både falskt 
och inget annat än fortsatt 
smutskastning av oppositio-
nen i Ekerö.

Nätverket Behåll Ekerö 
bostäder består av oppo-
sitionspartier i Ekerö, 
Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Öpartiet 
Vänsterpartiet och Hyres-
gästföreningen men även 
företrädare från borgerliga 
partier.

Frågan om en försäljning av 
allmännyttan är en så viktig 
fråga för oss och Ekerös med-
borgare att det självklart finns 
utrymme för alla som vill vara 
med och verka för att behålla 
Ekerö bostäder.

Om det är någon som 
använder skrämselpropa-
ganda så är det alliansen som 
när man som skäl till försälj-
ningen använder byggande av 
fyra filer mellan Brommaplan 
och Ekerö, badhus, upp-
rustning av skolor och till 
och med låneskulden som 
argument för en försäljning i 
valrörelsen. Detta visar bara 

hur illa och kortsiktigt man 
bedriver sin politik och kom-
munens ekonomi. Att vi nu 
står inför stora investeringar 
beror på ett långvarigt efter-
satt underhåll av våra skolor 
och fastigheter. Att pengarna 
från försäljningen skulle räcka 
till allt alliansen utlovar är 
ytterligare bevis på bristande 
ekonomisk insikt. Även med 
en försäljning av våra gemen-
samma fastigheter kommer 
kommunen att tvingas till nya 
lån för att klara kommande 
investeringar och underhåll, 
kommande års budgetar ser 
långt ifrån lika positiva ut som 
senaste årens. Trots detta vill 
alliansen hellre sälja av våra 
gemensamma egendomar 
och påföra kommunen ytter-
ligare kostnader i form av ett 
badhus. Det finns en gräns 
för hur mycket vi kan sälja ut 
för att få svarta siffror på sista 
raden. Vi önskar ett långsik-
tigt ekonomiskt och socialt 
ansvarstagande. Låt oss inte 
göra en dålig affär och samma 
misstag som Vaxholm, Täby, 
och Danderyd där man nu 
saknar sina sålda hyresrätter. 
Rösta nej till en försäljning av 
Ekerö bostäder.

– Lars Holmström,
oppositionsråd
Socialdemokraterna 

REPLIK

I förra numret av Mälar-
öarnas nyheter påstod allian-
sen att Ekerö bostäder utgör 
en ekonomisk risk. Under 
åren 2005 -2010 har bolaget 
haft ett överskott på 25 mil-
joner kronor. Under 2011 går 
bolaget med en mycket liten 
förlust, 185 000 kronor. Det 
är beklagligt och oskickligt 
att ett bostadsbolag i vår 
region inte går runt. Men 
efter vad vi har förstått är för-
klaringen till den lilla förlus-
ten att kostnader som borde 
lagts ut över flera år bokförts 
som kostnader för 2011. 

Om Ekerö bostäder vore ett 
förlustbolag, som alliansen 
påstår, skulle det knappast 
finnas något privat bostads-

bolag som vill investera 381 
miljoner kronor  i bolaget. 
Att Ekerö bostäder skulle 
utgöra en fara för välfärden 
är alltså ren och skär skräm-
selpropaganda. Vi får inte 
heller glömma att värdet på 
Ekerö bostäder i genom-
snitt ökat med 26 miljoner 
kronor per år, totalt 380 mil-
joner kronor, sedan Ekerö 
kommun köpte bolaget för 
snart 20 år sedan. En större 
värdeökningar kan vi räkna 
när förbifarten byggts. Det 
kallar vi en verklig kassako! 

Genom att fortsätta äga 
Ekerö bostäder håller vi dess-
utom de redan höga hyrorna 
nere. Ett privat bostadsbolag 
har ett vinstintresse och 
detta driver upp hyrorna. 
Det har man sett i alla kom-

muner där man sålt sitt 
bostadsbolag. Det har också 
visat sig att antalet hyreslä-
genheter minskat kraftigt. 
I till exemepl Vaxholm har 
närmare 70 procent av hyres-
lägenheterna omvandlats 
till bostadsrätter. Alliansen 
behöver guldbyxor om 
pengarna vid en eventuell 
försäljning ska kunna räcka 
till mer än ett badhus. Allt 
annat såsom fjärdefilen, 
sporthallen och skolreno-
veringarna kommer vi att 
behöva bekosta på andra sätt.

– Öpartiets kommun-
fullmäktigegrupp
Desireé Björk, 
Inger Blomberg, 
Ylva Forslid och 
Bernt Richloow

Skrämselpropaganda från alliansen

REPLIK

Lindhe du har så rätt! Debat-
ten  har senaste tiden  haft 
mer att önska. Själv röstade 
jag på Ö men är besviken! 
Partiet har blivit gnälligt. 
Engagemang mot försälj-
ningen av Ekerö bostäder 
ska de dock ha en  eloge för. 
Imponerande att få så  många 
underskrifter på kort tid när 
alliansen försökte forcera 
fram beslutet.  Fortsätt på den 
vägen men skärp till er och bli 
inte ett kverulansparti som 
klagar på allt och alla! Då får ni 
inte min röst igen. Det finns 
andra  inom oppositionen 
som klarar sin roll bättre. 
Miljöpartiet är mer konstruk-
tiva med ett argumenterande  
i samlad  ton utan skarpa 
ordalag. Men var håller sos-
sarna hus? Därifrån höres ofta  
inte mycket. Just nu känns ni 
inte som ett oppositionellt 
alternativ. Det är synd! Nu 
har ni chansen att öka på 
era röster även lokalt med 
tanke på draghjälpen ni lär få 
från riksplanet och Löfvén. 
Han har det många politiker 
saknar, ödmjuk pondus. Det 
borde ni kommunpolitiker 
verkligen ta efter!  Det man 
”ger”  får man tillbaka...
 

– Osäker 2014 

Kverulans

S, MP, Ö och V  har inga 
svar på hur nödvändiga och 
efterlängtade investeringar 
ska finansieras! Nej-sidans 
finansiering är sannolikt nya 
lån och skattehöjningar. Nej-
sidan vill skjuta fram bygget 
av badhus,  men inte spara 
dessa pengar utan  använda 
40 miljoner kronor per år i tre 
år till upprustning av lokaler 
och dessutom bygga badhus. 
Någon finansiering som är 
realistisk finns inte. Man vill 
av ideologiska skäl, på ett 
ansvarslöst sätt, underminera 
kommunens ekonomi. Nu 
är det dags för oppositionen 
att så här i valrörelsens sista 
timmar berätta för väljarna 
vad ett nej innebär. 

Alliansens alternativ är 
tydligt:  Ekerö är en växande 

kommun som står inför stora 
framtidssatsningar som är 
både nödvändiga och kost-
samma. Alliansen på Ekerö 
vill ha ordning och reda i 
kommunens finanser, på kort 
och lång sikt. 

- Vi vill underlätta vardagen 
för ekeröbor genom bättre 
kommunikationer. 

- Vi vill betala av på kom-
munens låneskuld och 
använda pengarna i skolan, 
förskolan och äldreomsorgen. 

- Vi vill förverkliga önske-
mål från flickor och pojkar, 
gamla och unga om ett 
badhus. 

- Vi vill rusta upp När-
lundaskolan, Färentuna skola 
och  Träkvista skola.

- Vi vill bygga ett helt nytt 
äldreboende i Stenhamra vars 

drift måste finansieras.
 Vid ett ja till en försäljning 

kommer Alliansen att ställa 
höga krav på en ny ägare:

- Det blir en långsiktig och 
stark ägare som vill behålla 
och förvalta hyreslägenheter.
- Sociala förturer och lägen-
heter för flyktingmottagandet 
regleras genom ett bindande 
avtal med en ny ägare, precis 
på samma sätt som gäller idag!
- En ny stark ägare ska också 
delta i det framtida byg-
gande av de lägenheter som 
kommer att behövas.

– Alliansen för ja
Peter Carpelan (M)
Jan-Eric Billter (FP) 
Sievert Åkerljung( KD) 
Solveig Brunstedt (C)

Vad är oppositionens alternativ?
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Sportnyhet? 
Skicka kort text till:
sporten@malaroarnasnyheter.se

ISHOCKEY | Trots en bot-
tenplacering i Alltvåan östra 
är Mälarö HF nöjda med sä-
songens insatser. Förutsätt-
ningar har varit tuffa, men 
laget har kämpat hårt trots 
det.

– Efter sista matchen för sä-
songen stod det klart att Mä-
larö hockey landade sist i sin 
serie. Det är dock inget som 
tränaren Micke Kempe kän-
ner sig nedslagen av.

– Vi har ofta varit 25 man på 
träningarna trots att vi legat 
sist och jag har sagt till kil-

larna att så bra uppslutning 
tror jag inte att något lag har, 
säger han.

Strax före jul avancerade 
laget från division 2 nordöstra 
till en plats i Alltvåan genom 
att slå Ormsta med 7-4, så 
tiden har varit knapp för att 
hinna etablera sig i den nya se-
rien. Micke Kempe ser också 
flera andra samverkande fak-
torer som påverkat placering-
en, där det faktum att största 
delen av laget bara spelat till-
sammans under denna säsong 
är en av de viktigare.

– Dessutom har vi varit 

väldigt skadedrabbade och 
haft flera nyckelspelare som 
har dragits med svåra skador 
sedan tidigt på säsongen. Vi 
har haft tre killar med kraftiga 
axelskador, en som haft ett 
korsband som gått av och en 
har råkat ut för att en nerv i en 
fot gått av.

Han framhåller också att 
vissa av de lag som de mött 
har hållit division 1-klass vil-
ket också har påverkat resul-
tatet negativt.

För juniorspelarna är dock 
resultaten positivare.

– Våra juniorer spelar i kva-

let till J-20 elit just nu och de 
vann sin första match mot 
Trångsund med 8-6. Nu åter-
står två veckors kvalspel innan 
det hela är klart.

Juniorspelarna har även 
tränat med A-laget under sä-
songen.

– Jag ser fram emot att fostra 
in våra egna juniorer i laget 
allt eftersom, avslutar Micke 
Kempe som ser med tillför-
sikt fram emot framtiden och 
högre placeringar för A-laget 
under nästa säsong.

                   
                       LO BÄCKLINDER

TENNIS | Två spelare från 
Ekerö tennisklubb har kam-
mat hem segrar.

Nicole Hedblom stod som 
slutsegrare i ELTK open (En-
skede lawn tennisklubb) 
klass F 14. 

– Ett par av matcherna 
var tuffa, men sedan var det 
ganska lätt, berättar Nicole 
Hedblom som redan har er-
farenhet av att ro hem hela 
tävlingar. 

– Jag har vunnit i Öster-
sund och Tumba. Det är flera 
men jag kommer inte på dem 
just nu, fortsätter Nicole 
Hedblom och springer sedan 
ner på tennisbanan för att 
fortsätta sin träning.

Hon tränar nio till tio tim-
mar per vecka och då är inte 
helgerna inräknade då hon 
också spelar. Utöver den rena 
tennisträningen har hon ock-
så fysträning som sker i Ekerö 
TK:s regi.

Nicole Hedblom fyller 
snart 14 år. Hon började med 
tennis redan som treåring 
på tennislekis. Hon började 
tävla när hon var tio år och 
hennes mål är tveklöst att 
bli proffs. Hon är rankad 16 i 
Stockholm och 58 i Sverige.

Den andra segern för Ekerö 
TK senaste tiden stod Tom 

Johansen, 16 år för. Han seg-
rade i klassen P 16 vid Åkers-
bergas tävling ICA kvantum 
cup.

– Det var en liten turnering 
men jag var fjärde-seedad 
och slog ut två stycken som 
var andra-seedade. I finalen 
mötte jag en o-seedad, berät-
tar Tom Johansen. 

Han började med tennis 
förhållandevis sent, nämli-
gen vid nio års ålder.

– I början spelade jag bara 
en gång i veckan men sedan 
har det trappats upp. Nu trä-
nar jag tolv timmar i veckan 
med fysträning inräknat.

Utöver träningen deltar 
han i två till tre tävlingar i 
månaden.

Liksom Nicole Hedblom är 
målet för Tom Johansen att 
komma till proffsnivå. Han är 
rankad 19 i Stockholm och 73 
i Sverige.

Jonas Tydén är chefstränare i 
Ekerö TK och har många trä-
ningstimmar bakom sig med 
Nicole Hedblom och Tom 
Johansen.

– Deras styrkor är deras trä-
ningsvillighet och järnvilja 
att vinna. Båda två är väldigt 
fokuserade och  motiverade 
och lägger ner mycket tid på 
sin tennis. Deras rankingar 

idag är sämre än vad de kom-
mer sluta på som 18 åringar 
garanterat om de fortsätter 
jobba på som de gör idag, sä-
ger Jonas Tydén.

Många av klubbens övriga 
spelare står sig bra i konkur-
rensen. 

– De bästa i tävlingsgrup-
pen ligger runt femton-
strecket i Stockholm på ran-
kingen. Då ligger man 40-80 
på Sverigelistan i sin ålder på 
ett ungefär. Många av klub-
bens juniorer som börjat täv-
la de sista två åren är i början 

av sina karriärer och har inte 
fått ranking ännu.

– Spelmässigt ligger flera av 
våra juniorer på en nivå som 
ligger topp 30 i Stockholm, 
fortsätter Jonas Tydén.

Ekerö TK planerar en större 
tävling där de kan bjuda in 
spelare från andra klubbar.

– Det kommer att vara 16- 
och 18-årsklasser beroende 
på att antalet deltagare som vi 
kan ta emot är väldigt begrän-
sat. Jag jobbar just nu på att få 
ihop det, och det är en hel del 

bitar som ska på plats. För-
hoppningen är att arrangera 
tävlingen på höstlovet, men 
det är inte säkert att vi får ar-
rangera den veckan. Funkar 
inte det så försöker vi nog 
spela tävlingen första veckan 
i januari. Sedan hänger det 
på att få ihop ekonomi för att 
genomföra det hela, avslutar 
Jonas Tydén.

För den oinvigde i tennis-
värden förklaras här seed-
ning: Det innebär att de 
högst rankade i en tävling blir 

“seedade”. Den högst ran-
kade spelaren hamnar högst 
upp i lottningen och den näst 
högst rankade hamnar längst 
ner. Detta för att de två bästa 
spelarna inte ska mötas för-
rän i finalen. 

Den som är tredje-seedad 
möter den andra-seedade 
spelaren i semifinalen och 
fjärde-seedade spelaren går 
mot första-seedade spelaren 
i semifinal.
                         
 
                               EWA LINNROS

Tennisframgångar för Ekerö TK

Mälarö hockeyförening nöjd med säsongen trots bottenplacering

DET HÄNDER  TILL DEN 3 APRIL

INNEBANDY | Herrar div 5 b:  24/3 kl 18:15 Tappströmsskolan: 
Mälarö IBK-Ängby IF  

 

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Ekerö IK  17  15  0  2 158 - 74 45
Stockholm IBK  17  15  0  2 106 - 45 45
Skå IK  17  10  0  7 117 - 115 30
Vällingby BK  17  8  1  8 75 - 90 25
Västerorts IBK  17  8  0  9 88 - 118 24 
Ulvsunda IBP  17  7  1  9 86 - 101 22 
Mariebergs SK  17  6  2  9 97 - 89 20
IK Wasa  17  6  0  11 87 - 99 18
IK Ängen/Sätra  17  5  1  11 65 - 103 16
Midsommarkransen  17  2  1  14 74 - 119 7 
 
 

INNEBANDY
Herrar div 5 b
Järfälla IBK Ungdom  16  13  1  2 159 - 67 40
Stäkets IF  17  13  1  3 120 - 69 40
Lidingö IBF  16  11  2  3 115 - 82 35
Stockholm West  16  10  0  6 104 - 69 30
IBK Sundby  16  7  1  8 76 - 90 22
Mälarö IBK  16  6  2  8 145 - 116 20
Hässelby IBK  16  6  0  10 97 - 106 18
Ängby IF  16  5  2  9 79 - 82 17
Östermalms IBS  17  4  2  11 93 - 172 14 
IK Economus  16  0  1  15 65 - 200 1 
 
 

HANDBOLL
Damer div 3 ösv
Huddinge HK    21   20   1   0 640  -  405   41  
AIK  21  16  1  4 574  -  461  33
Hammarby IF HF  21  14  0  7 556  -  452  28 
Gustavsbergs HF  21  13  0  8 564  -  454  26
Gubbängens HK  21  11  2  8 532  -  461  24
Årsta AIK HF  21  11  2  8 466  -  453  24
Notlob IK  21  10  3  8 502  -  491  23
Haninge HK  21  6  4  11 442  -  450  16
Skå IK  21  7  2  12 477  -  545  16
Sportsgear DHK  21  4  1  16 406  -  595  9
BK Salem  21  3  1  17 425  -  576  7
HK Spifen  21  2  1  18 349  -  590  5

HANDBOLL
Herrar div 4 ösv
Huddinge HK  19  17  1  1 512  -  384  35
Trångsunds HK  19  17  1  1 526  -  424  35 
BK Bitter  19  14  0  5 576  -  468  28
Djurgårdshofs IK HK  19  9  1  9 488  -  480  19
IK Stubbhagen  19  9  0  10 501  -  496  18
Sannadals SK  19  8  1  10 451  -  470  17
Sorunda IF  19  7  2  10 515  -  505  16
Södermalms BK  20  7  1  12 503  -  549  15
Åkersberga HK  19  6  1  12 506  -  536  13
Väntorp / AIK  19  6  0  13 454  -  503  12
Skå IK  19  1  0  18 359  -  576  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  44
Bajen Fans IF 21 11 4 6 74 - 54  38
Bålsta HC 21 9 5 7 78 - 70   34
Haninge HF 21 9 5 7 89 - 71   33
Spånga Hockey 21 6 4 11 55 - 79   26
MB Hockey 21 5 5 11 64 - 92 24
Mälarö HF 21 1 3 17 64 - 124  7

LÄGET! 12 MARS                       

Tom Johansen och Nicole Hedblom tillhör Ekerö tennisklubbs framgångsrika juniorer. Båda har nyligen kammat hem varsin seger på bortaplan.  
Deras styrka är deras träningsvillighet och järnvilja att vinna,  enligt klubbens chefstränare Jonas Tydén,                     Foto: Ewa Linnros

Den 17 februari spelade Mälarö HF en traditionsenlig match mot
Bajen fans IF utomhus på Kärrtorps IP. De bengaliska eldarna som avfy-
rades när spelarna äntrade planen skapade en minnesvärd upplevelse. 
Matchenslutade 4-1 till Bajen.                                             Foto: Cornelia Adolfsson



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:-

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:

 |  privata marknaden 39

• Privatpersoner annonserar lokala ärenden GRATIS
• Max 250 tecken inkl blanksteg samt ev jpgbild 

• Skicka till privat@malaroarnasnyheter.se
• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö. 

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

SÄLJES

Massivt furubord 2x1 meter. 
Otto Dahlin. Vackert, välhål-
let. Finns i Närlunda. 1 000 
kr eller högstbjudande. 
Tel: 070-608 52 18.

Jättefin gungställning med 
3 gungor 600:-. Hämtas på 
Harholmen. 070-825 62 60.

Lära-gå-vagn från Micki 
i gott skick 100 kr, hopp-
gunga i nyskick 80 kr. 
Annica 070-990 75 70.

Vår-loppis  vid pizzerian i 
Kungsbera, Färentuna lö-sö 
24-25 mars kl 10-14. Allt 
mellan himmel och jord! 
Välkomna! Vänligen Maria-
Pia Staremo. Tel 070-221 74 
57. Iduntorpet-1@hotmail.
com

Vevgrammofon 50-tal och 
20 st stenkakor. 1200 kr. 
073-975 69 56, 070-858 
39 48.

Räknemaskin 50-tal 400 kr. 
073-975 69 56.

Kaffekvarn olika modeller 
och storlekar 150 kr/st. 
070-858 39 48. 

Skoda Octavia Combi Amb 
1,6 2007, har gått knappt 

6800 mil. Nybesik. febr
2012, servad på märkes-
verkstad juli 2011. Sommar-
däck och nya vinterdäck. 
Bra skick. Säljes då vi ska 
skaffa en mindre bil.  Pris 
90 000 kr. Ring Laila på
560 333 28.

Chiffonje anno 20-tal,enligt 
bild, 2500 kr eller högst- 
bjudande. Hämtas. Ekerö. 
Tel 070-661 71 17.

ÖNSKAS HYRA

”Torr lagerlokal” i markplan 
önskas hyra inom öarna, 

25-50 kvm, årshyra. 
Ring Kjell. 08.00-21.00 
070-849 16 49.

Bostad sökes av medel-
ålders kvinna med hund. 
Söker efter 2-3 rum att hyra 
för längre tid, året-runt-bo-
ende. På Ekerö eller Munsö. 
Realistisk hyra i förhållande 
till standard. Heltidsjobb, 
lugn och skötsam. Inflytt-
ning enligt ök. Ring mig på 
tel 073-912 21 62.

Liten skötsam familj önskar 
hyra omöblerat hus på 
Färingsö. Goda referenser 
finns. Kontakta Anna på 
070-274 92 72 eller anna.
martinell@yahoo.com

ÖVRIGT

Allt-i-allo. Jag är en 20-årig 
tjej, har för mkt fritid och 
kan hjälpa dig inom Ekerö.
Allt från små ärenden, 
inhandling, barn-/djurvakt,  
chaufför, matlagning, hjälp 
vid speciella tillfällen, 
trädgård, städning, m.m.
Hör av dig för ö.k
ekero.hjalp@hotmail.se

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



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

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

AE Einarsson Byggnads AB

Tillbyggnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Generalentreprenad 
Kvalitetsansvarig   

   enl PBL – nivå E
Kompetens för  

   asbestsanering

För offert: 

36 61 45 
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ WWW.WMRMASKIN.SE

VERKSTAD
 BILSERVICE
 DÄCK & FÄLG
 MASKINREP
 ENTREPRENAD

08-560 521 00   

TRÄDGÅRD
 BLOMMOR
 BUTIK
 KAFÉ
 ODLING

08-560 521 06

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

hud, kropp 
& massage

 Ansikts- och kroppsbehandlingar  

Kattis 
Klippotek

Tel 560 357 16, 
Mobil 0704-53 96 62

Ring för tids bokning kl 9-20! 

   Välkomna! Kattis

Pråmvägen 4a innergården – alldeles intill Ekerö centrum

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

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Jag behöver 
någon att prata 

datorer med!

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Vi behöver 
någon som 
sköter våra 

datorer!
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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 merparten av de larm 
och anmälningar som inkommit till 
närpolisen och brandförsvaret på 
Mälaröarna under de senaste två 
veckorna.

27 FEBRUARI | Polisen har en hastig-
hetskontroll på Ekerövägen vid Trä-
kvista. Sex personer får böter varav en 
för att inte ha använt bilbälte.

Tappströmsskolan blir 
bestulen på sin plånbok som fanns i en 
jackficka.

Färentuna, 
men kommer självmant hem efter ett 
dygn.

Stavsborg, Fären-
tuna.

Ekeby-
hov, där man även utför skadegörelse på 
en bil.

Drottningholm.
Munsö uppstår en brand i ett el-

skåp.
 
28 FEBRUARI | Polisen har en hastig-
hetskontroll på Färentunavägen i höjd 
med Hilleshög. Tretton personer får 
böter.

Skå.

vid en större parkering vid Mälarö torg 
på Ekerö.

bil i Drottningholm.
Svartsjö.

Färingsö blir 
kraftigt brandskadad.

1 MARS | Stöld av TV-spel sker på 
Skå.

i Sånga-Säby, Färentuna.

ett företag på Ekerö.
Solbackavägen i Stenhamra blir ett 

rådjur påkört.

2 MARS | Stöld av en båtmotor från en 
vinterupplagd båt sker på en villatomt i 
Nyckelby, Ekerö.

-
bud mot fordonstrafik på isbelagd sjö i 
Svartsjö.

-
tomt i Väsbyområdet. En cykel blir 
stulen.

5 MARS | Ekeröpolisen har kontroll 
vid Åkeshovsvägen för att stoppa 
mälaröbor som tar smitvägar. 13 per-
soner får böter för förbud mot for-
donstrafik.

bilbälte på sig på Jungfrusundsvä-
gen.

bussfilen på Ekerövägen.

i Ekerö centrum.

ett företag i Skå.
-

fyllerist blir omhändertagen på Ekerö-
vägen.

från en bil i Närlunda.

Ekerövägen.
Närlunda utsätts för inbrott.

6 MARS | Fem personer får böter för 
hastighetsöverträdelse när polisen har 
en kontroll på Bryggavägen, Ekerö.

en parkerad bil på Ekerö utan framgång.

Tappströmsvägen vid Ekendals dag-
hem. En person får böter.

7 MARS | En bil går sönder och börjar 
brinna under motorhuven på Fären-
tunavägen.

på parkeringen vid Drottningholms 
slott.

i Jungfrusund, Ekerö.
-

sen vid ett sjukvårdslarm i Kungs-
berga.

9 MARS | Fyra klotteranmälningar in-
kommer från olika områden i kommu-
nen.

Stenhamraskolan.
Ekerö 

centrum.

sker till ett företag i Ekerö centrum.

10 MARS | Försök till stöld genom in-
brott sker på ett garage i Gräsåker -
gon har försökt bryta upp en del på plåt-
taket.

vid ett sjukvårdslarm på Ekerö.

11 MARS | Smitning från en par-
keringsskada sker i Gustavalund, 
Ekerö.

  larmet går | 

Många trafikkontroller  med 
gott resultat för Mälaröpolisen

på G

FORTS FRÅN SIDAN 2

Ekebyhovs slott
24 mars kl 14: ”Nya slus-
sen – Mälarens stränder”, 
vad rör det Ekerö? Kaféan-
svariga: Mälaröcentern. 25 
mars kl 14: Ungdomar från 
Ekebyhovskyrkan bjuder på 
musik. Kaféansvariga: Ekerö 
pastorat/Internationella 
gruppen. 31 mars kl 14: Folk-
musik med Ölaget. 1 april 
kl 14: Jazzgruppen Always. 
Kaféansvariga: Sri Lankas 
faddrar. 

Bachafton
Bengt Tribukait spelar verk 
av J. S. Bach på cem-
balo och den berömda 
Cahmanorgeln i slottskyr-
kan. 24 mars kl 19-20, Drott-
ningholms slottskapell. 

Ekerö bio
25 mars kl 15 och 19: The 
Artist, fr 7 år. 1 april kl 15 och 
17: Liza Marklunds Nobels 
testamente, fr 15 år. Ekerö 
bio, Erskinesalen, Ekerö C.

Film
Blue Valentine, regi: Derec 
Cianfrance, USA 2010. 
Medlemskort i Filmstu-

dion berättigar till inträde 
till vårens samtliga filmer. 
Enstaka biljetter får ej säljas. 
29 mars kl 19.30, Erskinesa-
len, Ekerö C.

Tennisens dag
Ekerö tennisklubb anordnar 
tennisens dag med prova 
på tennis,testa bollmaskin, 
minitennis, enpoängstur-
nering, lotteri. 31 mars kl 
12-15, Ekerö tennisklubb, 
Björkuddsvägen 104.

Flyttfågelstudier
Fåglarna vid Lovö kyrka så 
som tofsvipor, sånglärkor, 
skogsduvor, starar, ormvrå-

kar och sångsvanar hälsas 
välkomna tillbaka från 
värmen. Bo Nylén och Ken-
neth Bengtsson organiserar 
mottagningskommittén.
31 mars, samling kl 9 vid 
Lovö kyrka. Miljösamåkning 
kl 8.45 från kommunhuset, 
Tappström. Arr: Mälaröar-
nas naturskyddsförening.

Evenemangstips: 
red@

malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:

 2 veckor  före utgivning)

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

Skrotbilar 
hämtas

073-692 88 00



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
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ADVOKATBYRÅ

ARKITEKT

ENTREPRENAD

INKASSOBYRÅER

FÖNSTER PLÅTSLAGERI

FÄRGHANDEL

BEGRAVNINGSBYRÅER

BILSERVICE

FASTIGHETSSERVICE

LOKALER

STÄDNING

Din verkstad 
nära Dig

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Service • Däck
Plåtreparationer
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Service    Däck
Plåtreparationer

Grundat 1921

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

Trygghet & Kvalitet

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

– Nybyggnadsplaner
– Ombyggnadsprojekt
– Bygglovsärenden
– Arkitektritningar

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

Arkitekt SAR/MSA 
Erland Klingberg

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

GOLV & KLINKER

För hem och offentlig miljö

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

070-733 65 26
Fredrik Lindman, Färentuna

Behörigt företag

  
  
  
  
  Å

-berga

golv & kakel

Binärdata AB
Support & Försäljning

07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51  
Leif Rickegård

BILUTHYRNING
Statoil, Träkvista

Person, lastbil & släp
Öppet

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

Tel 08-560 300 96
Välkommen!

BILUTHYRNING

Allt inom bilvård

BILVÅRD

BRUNNSBORRNING

DATA

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

MÄLARÖARNAS
BRUNNS-

BORRNING AB

Ekerö 
Farmartjänst AB 

Din lokala utemiljö-entreprenör

slyröjning/trädfällning, gräsklipp-

rödfärgning,  uteplatser, trädgårds-

Telefon: 560 304 70
070-653 04 70

ekero@farmartjanst.se

TAXI
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Service AB

Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Vi sänker dina energikostnader!

Tel: 08-560 252 00

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR

Service och installation av

Kontakta oss för 
kostnadsfri rådgivning

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

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

Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

F’SONS
ALLSERVICE AB

PROFESSIONELL

TRÄDFÄLLNING 
OCH TRÄDVÅRD
 

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

TRÄD- & TOMTARBETEN

VÄRMEPUMPAR

VÄRMEPUMPAR

Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

 

Stort sortiment av 

VÄRME-
PUMPAR

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

Boka på
ekerotaxi.se

LACKERING

Lilla Berga, Skå

Telefon: 
560 244 38 

www.micklack.se

MMMM
Lackering 
av köksluckor 
och bilar 
m.m.

KONTORSMATERIAL M.M

KONTORSUTENSILIER

KONTORSUTENSILIER

ASEANNA

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

www.aseanna.se

Jungfrusundsvägen 5  178 38 Ekerö

ÖPPET
Måndag - Torsdag 10-18

Fredag 10-16

    Tel 08-560 355 35   info@aseanna.se

SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

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

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

Vinnare av sommarsalongen 2010!

 Sten- & plattsättning
 Markplanering tomter
 Husgrunder
 Grundisolering/ 

   dränering och avlopp
 Gräv- & schaktarbeten

www.howqvistanderson.se
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Däckspecialisten!
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Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER

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

Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

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

Stort grattis 
till världens
bästa 
7-åring
önskar 
mamma, 
pappa och 
Vincent.

Allt inom städ 
och vaktmästeri
www.ekerostad.com

070-159 41 14

Nu hemstäd!
Din jurist på Mälaröarna 

Humanjuridik 
Affärsjuridik

08-410 200 42
Bryggavägen 5 

DÖDA

• Ylva Margareta Ahnmark, Ekerö, 
avled den 27 februari i en ålder 
av 65 år.

• Gunhild Ingeborg Bosrup, 
Adelsö, avled den 28 februari i en 
ålder av 90 år. 

• Sven Erik Andersson, Ekerö, av-
led den 2 mars i en ålder av 85 år.

• Karl Göran Svensson, Ekerö, 
avled den 2 mars i en ålder av 

77 år.

• Per Ingvar Larsson, Adelsö,     
avled den 4 mars i en ålder av 
86 år.

• Robin Paul Andersson, Ekerö, 
avled den 6 mars i en ålder av 16 
år.

• Bert Göran Bruno Lööf, Ekerö, 
avled den 7 mars i en ålder av 

72 år.

• Bengt Lennart Ahnmarker, 
Ekerö, avled den 10 mars i en 
ålder av 67 år.

Brommaplan 420, Bromma  
Tel. 08-709 86  50 

 
Camilla 
Rönnbäck

Mörbyvägen, Skå, 179 75  Stenhamra, Tel 08-560 240 00
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AC - service

malkk
Kurser för dig och din hund!

munsö adelsö lokala kennelklubb

www.malkk.se

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

alfa  EKERÖ BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Ny adress

Ring 

Binärdata AB 
0707-139 000

eller 560 402 51 
alla dagar 07-22 

Datorhjälp
hemma

Vår älskade

Gun Bosrup
f. Carlsson

*  17 mars 1921
 25 februari 2012 

 
HÅKAN och BIBBI

VIOLA och ANDERS
Barnbarn

I vår sorg deltar släkt 
och vänner

Av litet gav Du mycket
Av glädje gav Du mer
Av kärlek gav Du allt.

________________________  

Begravningsgudstjänsten äger 
rum fredagen den 23 mars 
kl. 11.00 i Adelsö kyrka.

Därefter inbjudes till minnes-
stund i Hembygdsgården.

O.s.a. till Viola 
tel. 08-560 300 37 senast 

den  18  mars.
Tänk gärna på Läkare utan 

gränser pg. 90 06 03-2 

Vår älskade

Karl Göran

Svensson
* 22 juni 1934
✝ 2 mars 2012

K E R S T I N
HENRIK och BIRGITTA

Albin
HELENA och CHARLIE

Felix  Moa

Någonstans inom oss
är vi för evigt tillsammans

Begravningen äger rum 
fredag den 30 mars kl 14.00

i Ekerö kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund.

Tacksam för svar senast 23/3
till Klockarebolagets begr. byrå

tel 08-268110.

Min älskade Make
Vår Pappa Morfar Farfar 

och Svärfar

Per Larsson
* 5 januari 1926
✝ 4 mars 2012

T A T H Y
INGVAR och ANN
GÖRAN och WIVI

William  Lina
ANETTE och ANDERS

Sophie  Linus
Släkt och vänner 

Tack för vad du givit
Tack för vad du var
Tack för ljusa minnen 
    som du lämnat kvar 

Begravningen äger rum fredagen
den 30 mars kl 11.00 i Adelsö
kyrka. Därefter inbjudes till

minnesstund i hembygdsgården.
O s a till alfa/Ekerö Begr.byrå 
tel 08-560 310 65 senast 23/3.

Tänk gärna på Alzheimerfonden
Pg 90 11 19-8.

Min älskade Make
Vår käre Pappa Svärfar

Farfar Morfar Gammelfarfar

Svenne

”Spånga”

Andersson
* 23 januari 1927

Har lämnat oss i stor sorg
och saknad

Ekerö den 2 mars 2012

G U N V O R
LEIF och LENA

Erik
Elinore och Marcus

Alva  Lovis
INGER och GEORGE

Robin  Rebecca  Katrin
Släkt och många vänner

Gråt ej för att jag är borta
Gläds istället för att jag 
    har funnits

Begravningen äger rum
torsdagen den 22 mars kl 14.00
i Ekerö kyrka. Därefter inbjudes

till minnesstund. O s a till
alfa/Ekerö Begravningsbyrå tel
08-560 310 65 senast 16 mars.

Tänk på Stiftelsen och forskning
för ryggmärgsbråck, 

Caroline Montgomery Stiftelsen 
Pg 118 65-3.

• Familjeannonsera GRATIS!  
• Max 100 tecken inkl
blanksteg samt ev jpgbild. 
• Publicering sker i turordning 
och i mån av utrymme. 
• Var ute i god tid – helst 2 
veckor före utgivning.
• Manus tas inte emot via tele-
fon eller fax.  
• För sedvanliga dödsannonser 
ring 560 356 00.
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se 
• Eller MN, Box 100, 178 22 Ekerö

Vår 
Älskade älskade

Robin

Andersson
* 5 juni 1995

har lämnat oss i stor sorg
och saknad

6 mars 2012

Mamma och Pappa
Christoffer

Mormor
Farmor och Farfar

Maria Tommy Gordon 
med familjer

Släkt och vänner 

Vi ska ses igen
Vi saknar dig så 

Begravningen äger rum 
fredagen den 30 mars kl 11.00 

i Ekebyhovskyrkan, Ekerö.
Gravsättningen sker på Ekerö

kyrkogård. Därefter inbjudes till
minnesstund. O s a till alfa/Ekerö
Begr.byrå tel 08-560 310 65 eller

mona@alfabegravning.se
senast 23/3.

KRIS? 
Behöver ni reparera relationen?

Ny familjerådgivare för Ekerö kommun  

Inger Kvissberg 070-738 37 01

Mottagning Götgatan 19 
T-bana Slussen

MN finns på nätet 
redan på torsdagar på
www.malaro.com/mn



WWW.SVENSKFAST.SE

PRIS 5 295 000 kr/bud. TOMT 1 023 kvm . Åsbranten 18.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, ca 157 kvm

2-plansvilla i nyfunkisstil m vitputsad fasad, stora fönsterytor o terrass m sjöutsikt i soligt söderläge.
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Välkommen att kontakta oss!

Ekeröbutiken, Mälarö Torg , -  .

Christer Eriksson, Elizabeth
Kumlin, Linn Lagerqvist,

Charlotte Careborg, Martin
Larsson, Susanne Eriksson

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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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 6 513 kr/månad Söderbacksvägen 21.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

MUNSÖ SÖDERBACKEN 4 rok, ca 104,9 kvm

Bostadsrättsparhus i lantligt område Öppen planlösning Garage
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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 soligt läge i Älvnäs Välplanerad villa m 3-4 sovrum
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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 10 500 000 kr/bud. TOMT 1 571 kvm . Parkslingan 25.
EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ GÄLLSTAÖ 7 rok, ca 236 + 29 kvm

Exklusiv arkitektritad stenvilla som karaktäriseras av sina strama linjer, stora öppningsbara fönster och sin fantastiska sjöutsikt.
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TOMT 1 136 kvm. Domherrevägen 28 - 30. EKERÖBUTIKEN Christer Eriksson 0722-229808.

EKERÖ ÄLVNÄS 5 rok, ca 142 kvm

3 st nybyggda villor ritade av Pål Ross. Pris från 5 935 000 kr.
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PRIS 1 550 000 kr/bud. AVGIFT 5 958 kr/månad Tegelbruksvägen 9 E.
EKERÖBUTIKEN Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

EKERÖ CENTRUM 3 rok, ca 80,5 kvm

Bekvämt boende i toppklass Ljusa inredningsval & hög standard
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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
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