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Nisseby
stannar i
Stenhamra
Efter sjutton år av diskussioner har ägarna till
Nisseby snickeri bestämt sig för att inte flytta
från sin nuvarande plats. Politikerna vill dock
fortsätta att driva frågan. | 6

PLANER FÖR VÄGOMRÅDE
Trafikverket har arbetat fram en rad förslag på åtgärder i samband med exploateringen av området kring
Färingsö trä. | 12
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”Varför anlägger man industriområden om
inte för att skydda boende från störande
eller skymmande byggnader? Detta verkar
dock inte gälla Ekerö kommun när man nu
planerar att låta Älvnäsvägen fortsätta att
bebyggas med jätteaffärer.” | 34 tyck

EARTH HOUR LOCKAR FLER
För varje år anmäler fler och fler företag och skolor
att de ska delta i Earth hour. Sundby förskola är en av
dem som dessutom driver miljöfrågorna även under
övriga året. | 18

FOTBOLLSÄSONGEN
Mälaröarnas nyheter har kollat läget i lagen inför
fotbollsäsongen. | 36

MED KOLL PÅ
TRAFIKEN

INGEN FÖRSÄLJNING AV EKERÖ BOSTÄDER
I kommunhusets foajé följdes sammanräkningen av röster på söndagskvällen. Nej-sidan segrade med 66
procent. Valdeltagandet var lågt men utifrån det tydliga resultatet väljer alliansen att följa mälaröbornas vilja
att inte sälja Ekerö bostäder. | 4
Foto: Ewa Linnros
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Mia Sjökvist stämma är
välbekant för många trafikanter. I arla morgonstund
d
lämnar hon sitt hem på
Färingsö och åker till
Radio Stockholms trafikredaktion. | 24

www.statoil.se

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

OMSORG

Mälarö omsorg bedriver hemtjänst
med hjärta, omtanke och kompetens
– specialiserade på demens och
den äldre människans behov

08-560 243 66 z www.malaroomsorg.se
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Specialvisning!

Just
nu!

Tordagen den
19 april möter
du bågexperten
Mattias från Paul
Frank! Mingla med
oss mellan
kl 12.00 - 18.30!
Varmt välkomna!
Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid
på kaffe!
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UTSTÄLLNINGAR

Drottningholm
”Kamelia Royale” – Utställning av blomsterkungen
Tage Andersen i Déjeunersalongen, Drottningholmsteater. Till och med 15 april.
Ekebyhovs slott
7-8 april: Stängt. 14-15 april:
Katarina och Leif Robert
Erikson – målningar, Erika
Höglund – keramik och glas.
21-22 april: Astrid Årfelt
– keramik, Amalia Årfelt
– skulptur, grafik, måleri.
Lör-sön kl 12-16. Ekebyhovs
slottsgalleri. Arr: Mälaröarnas konstförening.
Hantverksstallet
Lustbrodösernas Paradis –
nio medlemmar från Röda
tråden visar broderier. 3-22
april, tis-sön kl 11-17. Vernissage 7 april kl 11-17. Jungfrusund.

EVENEMANG

Bridge
Partävlingar. 20 kr inkl kaffe.
Mån, tis och tor kl 10-14.30.
IT-ladan. Arr: Mälaröarnas
pensionärsföreningar.
Konsert
Jesu mein freude. Solister:
Viveca Axell Hedén, Lennart
Lundblad, Ekerö kyrkokör,
orgel: Bengt Tribukait dirigent: Kerstin Baldwin. 1 april
kl 18, Ekerö kyrka.

Fabriken
Kick off för “Rock ‘til you
drop”. För dem över 25 som
är sugna på att jamma
med likasinnade, ta med
instrument (trummor finns)
och kom till Fabriken. 4 april
klockan 19, Tegelbruksvägen
11 A.
Påskmarknad
Mängder av påsk- och vårblommor, påskgodis, sprättägg, påskpynt, honung,
hembakt, blom- och barnlotteri, foton och trädgårdssnickerier från Sättra. 6
april kl 10-15, Blomverkstan,
Sättra gård, Adelsö.
Stabat Mater
Ett ”halvsceniskt” framförande. Sång: Katrina Hedén,
och Ruth Segerberg, orgel:
Kerstin Baldwin. 6 april kl 15,
Ekebyhovskyrkan.
Ekebyhovs slott
Stängt 7-8 april. 14 april
kl 14: Jan Malmstedt berättar om boken ”Ekeröhistorier”. Kaféansvariga: Ekerö
Munsö hembygdsförening.
15 april kl 14: ”Om fornborgar”, arkeolog Michael
Olausson föreläser. Kaféansvariga: Lovö hembygdsförening.
Film
Boy, regi: Taika Waititi, N.
Zeeland 2009. Medlemskort i Filmstudion berättigar till inträde till vårens
samtliga filmer. Enstaka

biljetter får ej säljas. 12
april kl 19.30, Erskinesalen,
Ekerö C.
Fagning
Löv och nedfallna grenar
ska bort i Väsby hages
naturreservat. 15 april, samåkning kl 9.30 från kommunhuset eller Träkvista
torg. Arr: Mälaröarnas
naturskyddsförening.
Orgelkonsert
”Musik från olika epoker”,
Lars Holm spelar. Musik av: Purcell, J S Bach,
Coupering, Mendelssohn,
Otto Olsson. Andakt Lars
Brattgård. 21 april kl 15, Skå
kyrka.
Klädbytardag
Försäljning av hela och rena
vår- och sommarbarnkläder
upp till stl. 170, mammakläder, leksaker, vagnar, tillbehör mm. Inlämning 20 april
kl 19-20, försäljning 21 april
kl 9.30-13.30, Tappströmsskolans matsal.
Konsert
”Laudamus te” – lovsånger
under 1000 år sång: Katrina
Hedén, Ruth Segerberg,
violin: Helena Hansson,
orgel: Bengt Tribukait. 22
april kl 18, Ekerö kyrka.

Evenemangstips: red@
malaroarnasnyheter.se
(Manusstopp:
2 veckor före utgivning)
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35 år = 35 % rabatt!
65 år = 65 % rabatt!
100 år = bågen GRATIS!
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Rabatten gäller på bågen vid köp av kompletta
glasögon t.o.m. 28/4 2012.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Här säljer vi glas
och behandlingar av
högsta kvalitet från

Vi bjuder alltid
på kaffe!

Har du frågor om din pension?
Boka Pensionskollen.
e-post: ekero@swedbank.se
Adress: Ekerö torg 2
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EKERÖ 08-564 109 80

EKERÖ NÄRLUNDA

FÄRINGSÖ KUNGSBERGA
Accepterat pris: 3 000 000:-

Accepterat pris: 2 700 000:-

5 rok, varav 3-5 sovrum
Boarea: 127 kvm
Tomt: 345 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1963
Adress: Växthusvägen 18

5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 94 kvm
Tomt: 2 372 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1989, ombyggt 2004
Adress: Lundaberget 5

Ring för visning!

Mysigt enplanshus med loft och
synliga takbjälkar. Tre sovrum,
vardagsrum med kamin, kök med
utgång till altan och stort badrum
förberett för bubbelkar för den
som önskar. Huset ligger på stor
och plan tomt med 2 friggebodar
och en gäststuga. Två stora
trädäckade altaner!
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3102.

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

FÄRINGSÖ STENHAMRA

FÄRINGSÖ VÄNTHOLMEN
Accepterat pris: 3 000 000:-

Accepterat pris: 2 175 000:-

6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 143 kvm
Tomt: 1 694 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 2005
Adress: Björkviksvägen 59 a

4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 108 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 170 kvm Trädgårdstomt
Byggt: 1970
Adress: Lupingränd 11C

Visas sön 1/4 12.00-13.00

Visas sön 1/4 15.30-16.15

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.

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.

EKERÖ BOKSKOGEN

4:A EKERÖ CENTRUM
Accepterat pris: 1 535 000:-

90kvm
Avgift: 7.921:-/mån inkl värme,
vatten och kabelTV(basutbud)
Hiss
Adress: Pråmvägen 2G
Visas sön 15/4 14.15-15.15
och mån 16/4 17.00-18.00

Sms:a: FB 1071-3105 till 72456 för
beskrivning

Väldisponerad och trevlig
lägenhet i fint skick med fri
balkongutsikt över kanalen. Tre
rejäla sovrum samt rymlig
klädkammare. Två kaklade fina
badrum. Inglasad balkong. En
trappa upp med hiss. Centralt
läge invid Ekerö centrum.
Tel: 08-564 109 80.
Webbnr: 1071-3105.

Accepterat pris: 2 050 000:-

5 rok, boarea: 110 kvm
Avgift: 5.639:-/mån inkl värme, vatten, garage och
kabel-TV
Adress: Gustavavägen 102
Sms:a: FB 1071-3103 till 72456 för beskrivning

Nytt kök 2010. Fint läge i området! Ring för
visning! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-3103.

EKERÖ ADELSÖ

EKERÖ EKEBY

FÄRINGSÖ RICKSÄTTRA

EKERÖ SANDUDDEN

Accepterat pris: 2 350 000:-

Accepterat pris: 2 100 000:-

Accepterat pris: 1 450 000:-

Fast pris: från 4 845 000:-

4 rok, boarea: 95 kvm
Adress: Stenstorpsvägen 9

Tomt: 2222+1919 kvm Trädgårdstomt
Adress: Spettvägen 7-9

3 rok, boarea: 50 kvm
Adress: Räffelvägen 2

7 rok, boarea: 182 kvm
Adress: Fantans Väg 2-13

Visas 15/4. Ring för visningstid!

Visas sön 1/4 14.00-14.45

Högt beläget fritidshus med vy över ängar och
Hilleshögviken! Godkänt tillstånd att inrätta
avloppsanläggning. Möjlighet att bygga sitt
drömhus! Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-3029.

På härlig sydsluttning erbjuder C4 Hus ljusa
moderna villor på tomter med äganderätt.
Fantastisk sydvästsluttning ner mot Mälaren!
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-2864.

Visas sön 15/4 12.30-13.15

Fint enplanshus med bästa naturläge nära färjan.
Väl underhållet. Stor altan. Gäststuga, bastuhus,
förråd och carport. Stor södervänd tomt.
Tel: 08-564 109 80. Webbnr: 1071-3042.

Vackert beläget ligger detta trevliga timmerhus.
Två tomter, går att köpa separat. Fastigheterna
Munsö-Ekeby 4:29 samt 4:30. Nära bad o buss.
Ring för visning! Tel: 070-109 86 81.
Webbnr: 1071-2188.

4

nyheter | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'6EG>A'%&'

Kommunen behåller Ekerö bostäder
KOMMUNEN | 66 procent
röstade nej till försäljningen av Ekerö bostäder
och 33 procent röstade
ja. Alliansen hade satt 50
procents valdeltagande
som en gräns för att följa
resultatet, men valdeltagandet hamnade under
45 procent.

kommer att så snart som
möjligt att ta fram ett underlag till oss för att se vad
som behöver göras, avslutar
Peter Carpelan som tillsammans med Jan-Eric Billter
(FP), Sivert Åkerljung (KD)
och Solveig Brunstedt (C)
drivit ja-sidans kampanj.

– Även om valdeltagandet
var så pass lågt följer vi i
alliansen folkomröstningsresultatet då valutgången
bland de röstande var väldigt tydlig. Men det krävdes
ett visst diskuterande. Vi
ser framförallt stora svårigheter och vi måste utreda
vilka konsekvenser detta får
för de investeringar som vi
har tänkt ut under folkomröstningskampanjen, säger
kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M).

vit av bland annat Lena
Holst (MP), Ylva Forslid
(Ö), Lars Holmström (S)
och Gina Rosales (V).
– Det är en seger för Ekerö
kommuns medborgare. Jag
får knappt fram orden. Det
är roligt och glädjande att
det här verktyget har fungerat och att kampanjen givit
ett sådant här resultat. Det
viktigaste är nu att ekeröborna har varit delaktiga i
det beslut som har gjorts,
säger oppositionsrådet Lars
Holmström (S).
Han anser också att det är
klokt att man gör en konsekvensutredning.
– Har man räknat med
de här pengarna så är det
mycket bra att göra en konsekvensanalys. Jag är fortfarande väldigt tveksam till
ett badhus dock, säger Lars
Holmström.
När det gäller kommunens ekonomi finner Lena
Holst, miljöpartiet, ingen

En utredning kommer att

tillsättas där tjänstemän får
titta på förutsättningarna
för att se hur kommunen
ska hantera framtidsinvesteringarna.
– Vi kommer att få prioritera bort saker, det är helt
omöjligt annars. Men vi ska
avvakta utredningen och se
vad den visar. Tjänstemännen med ekonomichef och
kommundirektör i spetsen

Nej-sidan kampanj har dri-

anledning till oro.
– Man behöver inte vara
orolig för ekonomin i Ekerö
kommun. Här bor det massor av människor som jobbar och sliter och betalar
skatt. Vi har också väldigt
låg arbetslöshet i kommunen. Jag känner mig inte
orolig. Det som behövs
är at se över alltihopa och
göra en ny prioritering och
en ny tidplan för saker och
ting. Jag ser det som ganska
naturligt och jag tror att det
kommer att bli jättebra, säger Lena Holst.
De framtida investeringar

som det handlar om är bland
annat medﬁnansieringen till
breddningen av Ekerövägen,
upprustning av skolor och
byggnation av ett badhus.
– Nu har vi inte de fyra
hundra miljoner kronor vi
hade hoppats på via försäljningen. Då blir det ett
besvärligt läge för oss, dock
inte på kortare sikt. Vi har
en stark ekonomi och årsredovisningen ser bra ut, men
för de här framtidsinvesteringarna har vi idag ingen
ﬁnansiering till dessa. Då
måste vi utreda det och prioritera och se vad vi ska göra,
avslutar Peter Carpelan.
EWA LINNROS

Folkomröstning 2012 – Försäljning av Ekerö bostäder
Valdistrikt

Ja

%

Nej

%

Blank

Valdel

Adelsö

46

18,3 %

200

79,7%

3

40,7%

Munsö

75

29,2%

179

69,7%

3

37,6%

Sundby/Helgö

270

42,7%

354

56%

4

40,4%

Träkvista S

444

51,5%

404

46,8%

3

47,5%

Träkvista Ö

227

28,9%

543

69,1%

5

51,1%

Träkvista V

255

42,6%

330

55,2%

2

45,9%

Ekerö C/Gällstaö

231

35,5%

400

61,5%

3

44,1%

Ekebyhov

201

27,7%

510

70,3%

6

53,6%

Tappström

342

43,6%

427

54,4%

9

50,6%

Färingsö N

138

31,2%

301

68%

3

40,5%

Färentuna/Hilleshög

94

23%

308

75,3%

2

40,3%

Svartsjö/Sånga

139

20,8%

523

78,1%

3

43,5%

Stenhamra

198

25,2%

574

73%

6

48,3%

Skå

106

22,7%

353

75,4%

2

44,7%

Lovö

47

16,6%

230

81%

3

37,2%

Sluträkning

18

19,8%

70

76,9%

3

2831

32,9%

5706

66,4%

60

Summa

45,4%

Färingsö församling 2 april - 22 april

FIRA PÅSKEN I FÄRINGSÖ FÖRSAMLING
Gudstjänster
Veckan före påsk kallas Stilla veckan och börjar med palmsöndag. Under Stilla veckan följer
man dagarna i Jesu liv som leder fram till långfredagens död och vidare till påskdagen och
uppståndelsedagen. Dramat kallas också passionsdramat.

MÅNDAG 2 APRIL
19.00 Färentuna kyrka
Passionsandakt, Lars Brattgård
Johan Kyllmar cello,
Rickard Backlund orgel
TISDAG 3 APRIL
19.00 Hilleshögs kyrka
Passionsandakt, Lars Brattgård
Johan Kyllmar cello,
Rickard Backlund orgel
ONSDAG 4 APRIL
19.00 Timmermannens kapell
Stenhamra
Passionsandakt, Kiki Svee, Johan
Kyllmar cello, Rickard Backlund orgel
TORSDAG 5 APRIL
19.00 Sånga kyrka
Skärtorsdagsmässa
Ellen Jakobsson, Matilda Vitsou,
prästpraktikant, Johan Kyllmar cello,
Rickard Backlund orgel

FREDAG 6 APRIL
11.00 Färentuna kyrka
Långfredagsgudstjänst, Kiki Svee,
Färingsö kyrkokör, Stråkensemble ur
MÄMUS, Jonas Lundahl körledare,
musik av J S Bach
LÖRDAG 7 APRIL
23.30 Hilleshögs kyrka
Påsknattsmässa, Lars Brattgård
Matilda Vitsou, prästpraktikant
Samvaro i Klockargården efteråt
SÖNDAG 8 APRIL
11.00 Skå kyrka
Påskdagsmässa, Lars Brattgård,
Favo-kören, trumpet
MÅNDAG 9 APRIL
11.00 Sånga kyrka
Gudstjänst, Annandag påsk
Lekmannaledd, Britta Barkow spelar
Förtäring i kyrkstugan efteråt

TORSDAG 12 APRIL
19.00 Timmermannens kapell
Stenhamra
Veckomässa, Kiki Svee

Grundkurs i kristen tro
-Lilla katekesen
TORSDAG 19 APRIL
17.00 Stenhamra församlingsgård
I denna bok sammanfattar Martin
Luther den kristna tron.
Lars Brattgård leder samtalet.

SÖNDAG 15 APRIL
11.00 Färentuna kyrka
Gudstjänst med nattvard,
Andra söndagen i påsktiden, Kiki Svee
ONSDAG 18 APRIL
18.30 Timmermannens kapell
Stenhamra
Ungdomsmässa, Kiki Svee,
Mats Pyhäjärvi
TORSDAG 19 APRIL
19.00 Timmermannens kapell
Stenhamra
Veckomässa, Lars Brattgård
SÖNDAG 22 APRIL
11.00 Hilleshögs kyrka
Gudstjänst, Tredje söndagen i
påsktiden, Lars Brattgård

Besöksadress: Herman Palms plan 4D Postadress: Box 7, 179 03 Stenhamra
Öppettider: Må 10-12, 13-15, tis 13-15, ons-fre 10-12. Stängt Långfredag 6/4 och Annandag påsk 9/4
Tel: 08-564 209 20 Fax: 08-564 209 30

Orgelkonsert
-Musik från olika epoker
LÖRDAG 21 APRIL
15.00 Skå kyrka
Lars Holm spelar.
Musik av: Purcell, J S Bach, Couperin,
Mendelssohn, Otto Olsson.

Från manuella disken..

99k
/kg

Prinskorv
Havor. Gotland.
Svensk köttråvara.

179k

199k

/kg

/kg

Lammstek Lyx

Brie de Meaux

Gotland. Ursprung Sverige.
Välputsad.

Frankrike. Opastöriserad.

Hemgravad lax
Tappströms egna gravning.

279k

349k

/kg

/kg

Stadshuslax

Glpaådsk!

Bergfalk. Ekologisk. Inkokt.

19

14

90

90

/st

Färskpotatis

Grön sparris

Israel. Egypten. 1000 g.

Mexico. 250 g. I knippe. Klass 1.
Jfr pris 59:60/kg.

Våra öppettider
I PÅSKHELGEN:

Skärtorsdagen: 8–22
Långfredagen: 8–22
Påskafton: 8–20

Påskdagen: 8–22
Annandag påsk 8–22

/st

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

Priserna gäller vecka 14 t o m måndag 9/4-12 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.
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Nisseby snickeri flyttar inte
STENHAMRA | I 17 år har
diskussionerna pågått om
huruvida Nisseby snickeri
i Stenhamra ska flytta sin
verksamhet till en annan
plats i kommunen. Nu har
ägarna bestämt sig för att
låta företaget ligga kvar,
men pratar man med politikerna så är frågan långt
ifrån avslutad.
Redan år 1994 påbörjades
diskussionen om en eventuell ﬂytt mellan dåvarande
ägaren Ove Nisseby och
kommunen. Snickeriets placering har ansetts vara oläglig med tanke på utsläpp och
vissa kringboendes önskan
om att stycka av tomter eller bygga större, eftersom
snickeriet räknas som en industrifastighet och omges av
en 200 meters säkerhetszon,
inom vilken inga nya byggnader får byggas.
Idag ägs snickeriet, som
producerar köksinredningar,
av bröderna Kalle och Per
Nisseby och de är minst sagt
trötta på den oändliga diskussionen som de inte tycker
har lett fram till någonting.
– Vi har egentligen aldrig
haft en tanke på att ﬂytta
om det inte hade varit för att
kommunen tagit initiativet.
Därför tycker vi inte att det

är rimligt att vi ska köpa en
tomt till marknadspris och
bekosta ett nybygge och en
ﬂytt. Vi har helt enkelt inte
de pengarna, förklarar Kalle
Nisseby.
Nu bestämmer de sig istället
för att släppa alla tankar på en
eventuell ﬂytt och satsa på
den nuvarande placeringen,
vilket sannolikt kommer att
uppröra kringboende.
Från kommunens sida
ser man det dock inte längre
som någon större olägenhet
om snickeriet ligger kvar.
Tidigare har snickeriet setts
som ett hinder för att bygga
det planerade äldreboendet,
men efter att den tänkta placeringen av äldreboendet har
ändrats är det problemet ur
världen.
– Tidigare har det också
varit många grannar som har
klagat och därför har kommunen försökt att hjälpa till
och hitta en lösning. Men
under de senaste två åren har
det inte funnits något intresse från kommunens sida om
att driva på en ﬂytt, särskilt
som de tidigare miljöproblemen verkar vara lösta nu,
förklarar Stefan Pellén, kommunens näringslivschef.
Ägarna till Nisseby snickeri menar dock att det aldrig

utsläpp som tidigare gjordes.
– Ett skyddsavstånd krävs
alltid kring en industrifastighet, men om vi får en ny
planförfrågan får vi ta ställning till avståndet på nytt.
Men rimligtvis borde avståndet kunna minska om utsläppen har gjort det, säger Ulf
Aronsson.
Även om Nissebys ägare ser

Ägarna till Nisseby snickeri har bestämt sig för att stanna kvar och satsa på att rusta upp befintliga byggnader. Från politiskt håll menar man dock att snickeriet bör flytta för att inte stoppa upp planläggningen av
Stenhamra centrum.
Foto: Lo Bäcklinder

har legat i deras eget intresse
att ﬂytta, utan att diskussionerna kring detta snarare har
fördröjt nödvändiga åtgärder
och utveckling av företaget.
Länge har klagomål från
boende i närområdet kommit in till kommunen, både
när det gäller störande lukter
och buller från snickeriet.
Både Per och Kalle Nisseby är
trötta på den ryktesspridning
som pågår kring den påstått
miljöfarliga verksamheten.
De har många gånger upplevt
hätsk stämning bland kringboende som påstår att snick-

eriet skulle släppa ut skadliga
kemikalier och att marken där
det ligger är förgiftad.
– Det stämmer absolut inte.
Idag arbetar vi med 95 procent vattenbaserade färger,
miljövänliga material och vi
har dessutom installerat extra
ﬂäktar för att rena luften som
vi släpper ut. Vi har också investerat i en ny spånsug som
inte bullrar lika mycket för att
inte störa omgivningen, berättar Per Nisseby.
Huruvida marken är förorenad är svårt att avgöra utan
en noggrann undersökning,
men gällande utsläppen så

kan Ulf Aronsson på miljöoch hälsoskyddskontoret bekräfta att utsläppen har minskat avsevärt.
– De har övergått till att endast använda mellan fem och
tio procent lösningsmedelsbaserade produkter mot att tidigare ha använt det till största
delen. Vi har inte heller fått
in några klagomål på över ett
år från dem som bor i omgivningen, konstaterar han.
Detta ställer också riktlinjerna om ett skyddsavstånd
på 200 meter i en annan dager,
då det beslutet är baserat på de

diskussionen som avslutad
och kommunens tjänstemän
likaså, så ﬁnns det andra som
inte är överens om detta.
– Frågan är långt ifrån död.
Det ligger i kommunens
intresse att planlägga Stenhamra och att Nisseby snickeri ligger i tätbebyggt område
är en försvårande omständighet. Vi vill ge ägarna en
möjlighet att få råd att ﬂytta
till en lämplig plats, säger
Lennart Nilsson, byggnadsnämndens ordförande.
Han poängterar att verksamheten inte på något sätt
är miljöfarlig, men att som
industrifastighet med ett säkerhetsavstånd bör den inte
ligga i ett tätbebyggt område.
– Från det politiska hållet
vill vi se att det blir en fortsättning på diskussionen om
en ﬂytt, avslutar han.
LO BÄCKLINDER

Priserna gäller för v 14 (2/4–9/4 2012)




Glad Påsk!
Önskar vi på ICA Nära Skå

/kg

Lammstek
Ursprung Nya Zeeland.
Benfri i bit.

Max 2 st/kund




/kg




Påskskinka
Gudruns. Ursprung Sverige.
Av gris. Kokt /rimmad.

/kg

Färsk laxﬁlé Norge. Odlad.

Fläskytterﬁlé
Gudruns. Ursprung Sverige.
Av gris. Marinerad.




/kg




/kg

Skinkstek

Lax ICA.

Ursprung Sverige.
Av gris. I nät vac.

200 g. Skivad. Kallrökt, Gravad,
Rimmad. Jfr pris 149:50/kg.
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Nyheter & information från våra församlingar

nr 6 2012

KYRKSIDAN
Gudstjänster
Onsdag 11/4
Ekebyhovskyrkan kl 19.00
MÄSSA, Jonas Gräslund,
orgel: Rickard Backlund

Torsdag 12/4
Ekebyhovskyrkan 8.00
MORGONMEDITATION
Jonas Gräslund

Söndag 15/4
Munsö församlingsgård kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Pernilla Hammarström,
piano: Mait Thoäng
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
MED DOP
Jonas Gräslund, orgel: Kerstin Baldwin
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Karin Frödinger,
orgel: Gudrun Pettersson
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVMÄSSA MED BIBLIOLOG
Jonas Gräslund &församlingen predikar, oboe: Alexander Klimentov
Löfstrand, orgel: Helena Hansson

Onsdag 18/4
Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Pernilla Hammarström,
orgel: Helena Hansson

Torsdag 19/4
Ekebyhovskyrkan 8.00
MORGONMEDITATION
Jonas Gräslund

Söndag 22/4
Adelsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSOGUDSTJÄNST
Lizen Anterud, orgel: Rickard
Backlund
Ekerö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Ralph Sjöholm, orgel: Mait Thoäng
kl 18.00 Konsert- se annons
Lovö kyrka kl 11.00
TEMAGUDSTJÄNST MED
HELIGA DANSER, Jonas Gräslund,
Anne-Li Holmgren Lomaeus,
musik: Helena Hansson
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSGUDSTJÄNST MED
HELIGA DANSER, Jonas Gräslund,
Anne-Li Holmgren Lomaeus,
musik: Helena Hansson

PÅSKTID – här möts sorgen och glädjen
Från Stilla veckan med djupaste sorg till
påskdagens glädjefest – en vecka med
stark dramatik.
Inte konstigt att en av de känslor som speglas i bibeltexterna förutom djupaste förtvivlan och stor glädje är FÖRVIRRING!
Först vandringen tillsammans med Jesus
till Jerusalem. Ett nästan kungligt mottagande när han rider in i staden på en åsna.
Sedan rädslan, oron – vad ska hända.
Jesus, som varit deras starke ledare, talar så
underligt, är rädd och vill ha stöd.

-HVXVJULSV/lUMXQJDUQDÀ\UI|UQHNDUDWW
GHNlQQHU-HVXV1nJUDVP\JHUIUDPWLOONRUset för att se vad som händer. Jesus dör.
Några kvinnor kommer och berättar
att Jesus är levande igen – förvirringen är

Vila växa
och

STILLA VECKANS OCH
PÅSKHELGENS GUDSTJÄNSTER

DEN
DENSALIGA
SALIGA
OSÄKERHETEN
OSÄKERHETEN
Vi möts öppet och ärligt, kring
temat längtan, tvivel och tro i
Vi möts
kring temat
våra liv.
Samtal, bilder
och dikter
längtan,
tvivel
ochtill-tro i
sammans med
våraKENNETH
liv. Samtal,
bilder
BERGER
präst och psykodramatiker
och- dikter

Måndag 2/4
Ekerö hembygdsgård kl 19.00
PASSIONSANDAKT, SOPPA
Ralph Sjöholm,
musik: Helena Hansson

Tisdag 3/4
Drottningholms slottskyrka kl 19.00
PASSIONSGUDSTJÄNST
Christer Kivi , orgel: Leif Asp

Onsdag 4/4

total! Så småningom får den ene efter den
andre lärjungen möta en levande Jesus som
kan gå genom stängda dörrar.
En upplevelse kristna genom tiderna känner igen – någon har öppnat hjärtats dörr.

Lovö kyrka kl 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Christer Kivi, Lovö kyrkas kör,
dirigent: Leif Asp

KENNETH BERGER

Ekebyhovskyrkan kl 15.00
PERGOLESI: STABAT MATER
Sång: Katrina Hedén, Ruth Segerbert
orgel: Kerstin Baldwin

Anmälan senast 16/4:
LenaVarBurman
Holmgren,
och när:
Adelsö hembygdsgård,
08-560
387
21
lördag 21/4
kl 10.00-15.00
lena.burmanholmgren@
Frågor, anmälan senast 16/4:
Lena Burman Holmgren,
svenskakyrkan.se
08-560 387 21

Påskafton 7/4

kyrkan.se
Adelsö
hembygdsgård, lördag 21/4
Avgift:
150 kr.
kl 10.00-15.00
Lunch och kaffe ingår.

– präst och psykodramatiker
Avgift: 150 kr.
Lunch och kaffe ingår

lena.burmanholmgren@svenska-

Ekebyhovskyrkan 19.00
MÄSSA, Ralph Sjöholm
orgel: Mait Thoäng

Skärtorsdag 5/4
Adelsö kyrka kl 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Lizen Anterud, orgel: Mait Thoäng
Ekerö kyrka kl 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Ralph Sjöholm, Staffan Eklund, cello: Andreas
Lavotha, orgel: Helena Hansson
Lovö kyrka kl 19.00
SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Christer Kivi, orgel: Leif Asp

Långfredag 6/4
Munsö församlingsgård kl 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Lizen Anterud
Ekerö kyrka kl 11.00
LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
Ralph Sjöholm, Ekeröensemblen,
dirigent: Kerstin Baldwin

Ekerö kyrka kl 23.00
PÅSKNATTSMÄSSA,
Ralph Sjöholm, Staffan Eklund, sång: Lennart
Lundblad, orgel: Kerstin Baldwin

Påskdagen 8/4
Adelsö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA, PÅSKLUNCH
Lizen Anterud, Ad Mundi,
dirigent: Malin Rudengren
Lovö kyrka kl 11.00
HÖGMÄSSA
Staffan Eklund, trumpet: Mårten Adolfsson,
Lovö kyrkas kör, dirigent: Leif Asp
Ekebyhovskyrkan kl 16.00
EKEBYHOVSMÄSSA, PÅSKMIDDAG
Elin Rundh Dapo, Lena stämmor och
Påskdagsorkester, dirigent: Helena Hansson

LAUDAMUS TE
Lovsånger under 1000 år

Annandag påsk 9/4
Ekerö kyrka kl 11.00
EMMAUSMÄSSA
Pernilla Hammarström, orgel: Helena Hansson

sång:

Katrina Hedén och Ruth Segerberg
violin: Helena Hansson
orgel: Bengt Tribukait

Söndag 22 april kl 18.00 i Ekerö kyrka

KYRKRADION 101,4 mHz
lördagar 12.00-13.00

ÖPPET HUS

7/4 PÅSKTID VAR FÖRR DOPTID
– VAD BETYDER DOPET FÖR OSS
Samtal: Staffan Eklund, Barbro
och Lennart Arlinger, Marianne
Abrahamsson

Torsdag 19/4 kl 12.30 i Klockargården, Lovö

till en hel sommarvecka med körsång!
Mer information www.ekerökörvecka.se

21/4 SVENSKA KYRKAN I LONDON
Intervju med Carina och Kenneth
Einarson

www.svenskakyrkan.se/ekero
Stockholms Stifts annons i
SvD eller DN på fredagar
Redaktion för kyrksidan:
Staffan Eklund, Marianne
Abrahamsson, Ann-Marie Olkerud
tel 560 387 00 fax 560 387 01

6-11 augusti 2012

Glöm inte att anmäla dig

14/4 PÅSKENS VITTNEN
Barbro Arlinger

Mer information:

EKERÖ KÖRVECKA

Pergolesi:

STABAT MATER
sång:

Katrina Hedén
Ruth Segerberg
orgel:

Kerstin Baldwin

Från jazzens pärlor
till Jussis höjder
tenor

Långfredag 6/4 kl 15 i Ekebyhovskyrkan

Mikael Stenbaek

piano

Daniel Stenbaek

Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Färingsö Färentuna Eldgarnsö

Ekerö Elfnäs Gård

Sekelskiftesvilla med fantastisk sjöutsikt och egen brygga! Högt soligt sydväst läge och underbara solnedgångar över Mälaren! Fastigheten är vackert belägen i naturskönt område i Naturreservatet Eldgarnsö. Villan är
bevarad i sekelskiftesstil; trägolv, vackra spröjsade fönster, kakelugnar, serveringsgång, högt i tak, fina snickerier
och många vackra detaljer. Nytt kaklat badrum 2011. Ny avloppsanläggning. Stor men ändå lättskött tomt med
både plana ytor och kuperad bergsdel. Sjöutsikt från hela fastigheten! Gästhus och diverse uthus. Bygglov för
till- och ombyggnation finns. Besiktigad.

Unikt sjöställe och en fantastisk gård med bostadsbyggnader från 1600-talet och 1800-talet. Huvudbyggnad
om 9 rum och kök ca 210 kvm, två vackra flyglar/timmerhus och en fin liten bostad vid sjön - sjöstugan.
Uthus/ stor timmrad lada, magasin mm. Byggnaderna har moderniseringsbehov. Gammeldags trädgårstomt,
lång strandlinje. Totalareal 19.686 kvm inkl 2 separata fastigheter/villatomter, den ena tomten ligger mycket
sjönära och med vidsträckt sjöutsikt.

t
Boarea:160
160
kvm,
6 rum
och
kök
*Boarea:
kvm,
6 rum
och
kÃ¶k
t
Tomt:4 4802
802
kvm
natur/trädgård/bergstomt
*Tomt:
kvm
natur/trÃ¤dgÃ¥rd/bergstomt
t
Accepteratpris:
pris:
500
000
*Accepterat
55
500
000
kr kr

t
Boarea:210
210
kvm
*Boarea:
kvm
t
Tomt:1919686
686
kvm
*Tomt:
kvm
t
Utgångspris: 13
13 900
900 000
000krkr
*UtgÃ¥ngspris:

t
t
t

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

t
t
t

Elfnäs Gård
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Adelsö

Ekerö Skärvik

Charmigt totalrenoverat hus från 1920-talet där det mesta av den gamla charmen behållits. 4 rum och kök,
varav 2 sovrum. Trivsam trädgård med gott om bärbuskar, fruktträd och kryddland. Förråd, hönshus och
växthus. Det här är en plats att trivas och koppla av på! Belägen i unik miljö med gamla anor, endast ett
stenkast från stall och blomsterbutik med café.

Nästan nybyggd villa med högt härligt läge och sjöglimt i populära Skärvik. 6 rum och kök, varav 3-4
sovrum. Öppen planlösning på entréplan och påkostade materialval. Stort trädäck runt huset, bara
att välja om man vill sitta i sol eller skugga. Gäststuga om 20 kvm i enkelt skick. Carport med plats för
två bilar. Barnvänligt område, belägen vid liten återvändsgata. Del i bad- och båtbrygga.

t
Boarea:100
100
kvm,
biarea:
kvm
*Boarea:
kvm,
biarea:
1010
kvm
t
Tomt:2 2391
391
kvm
*Tomt:
kvm
*Accepterat
22
400
000
kr kr
t
Accepteratpris:
pris:
400
000

t
Boarea:162
162
kvm
*Boarea:
kvm
t
Tomt:1 1826
826
kvm
sluttningstomt
*Tomt:
kvm
sluttningstomt
t
Accepteratpris:
pris:
950
000
*Accepterat
55
950
000
kr kr

t
t
t

Sättra Gård 1
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t
t
t

Mossvägen 32
Lena Falck 070-759 59 97
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Färingsö Degerby

Ekerö Sommarstad

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 sjöutsikt, tak i nock, stora fönsterpartier och eldstad. Modernt och stilrent kök. Kaklade våtrum och
tvättstuga med groventré och dusch. Fin trädgård med hörnläge. Stor insynsskyddad altan med bra solläge.
Garage/uthus. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

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

t Boarea:
193kvm,
kvm,
biarea:
kvm
*Boarea:
193
biarea:
1515
kvm
t Tomt:
685kvm
kvm
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1685
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepterat
pris:4 4
950
000
*Accepterat
pris:
950
000
kr kr

t
t
t

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

t Boarea:
192kvm,
kvm,
biarea:
100
kvm
*Boarea:
192
biarea:
100
kvm
t Tomt:
360kvm
kvm
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1360
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepterat
pris:5 5
950
000
*Accepterat
pris:
950
000
kr kr

t
t
t

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

Ekerö Sommarstad

Ekerö Sandudden

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.

Stilren 2-planvilla i modern funkisstil. 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.
Nära skola/dagis.

t Boarea:
120kvm
kvm
*Boarea:
120
t Tomt:
585kvm
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1585
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepteratpris:
350
000
*Accepteratpris:
44
350
000
kr kr

t
t
t

Ekerö Kyrkväg 7
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
154kvm
kvm
*Boarea:
154
t Tomt:
080kvm
kvm
plan
trädgårdstomt delvis
*Tomt:
1 1080
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
delvis ii
sluttning
sluttning
t Accepteratpris:
195
000
*Accepteratpris:
55
195
000
kr kr

t
t
t

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

6|NHUGXHQWRSSPlNODUHSn(NHU|"
Ring Helene, hon guidar dig till den bästa mäklaren för just din bostadsaffär. 
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 potentiella köpare ser ut.
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, 070837 03 03 så guidar hon dig till
rätt mäklare för just dig och din bostad.

+HOHQH'DKOElFN


25 år i branschen


Reg. fastighetsmäklare och kontors
ägare till Mäklarringen Ekerö


ZZZPDNODUULQJHQVHHNHUR

Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Ekerö Lundhagen
Strålande sjöutsikt och perfekt solläge i omtyckta Lundhagen. Här bor du ett stenkast från Mälaren och närhet till både skola och dagis. Fin souterrängbyggd villa om ca 200 kvm. Övreplan med öppen planlösning mellan kök, matrum och vardagsrum. Stort vardagsrum med ryggåstak, braskamin, fönster i
tre väderstreck som ger fint ljusflöde samt utgång till altan i söder med fantastisk sjöutsikt. 3-4 sovrum, allrum, två helkaklade badrum varav en med bastu.
Fint anlagd trädgårdstomt med insynsskyddade uteplatser. Separat förrådsbyggnad om 15 kvm. Del i badbrygga. Besiktigad.

.
t Boarea: 200 kvm
t Tomt: 850 kvm trädgårdstomt
t Accepteratpris: 6 475 000 kr

t Lundhagsvägen 24
t Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
t Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

Ekerö Väntholmen
Livskvalitet! Högt och fritt läge med strålande utsikt över Mälaren, 35 min från Brommaplan. Stuga med
permanentstandard om 60 kvm på naturtomt i område med både permanent- och fritidsboende. Byggrätt
om 190 kvm för huvudbyggnad gör det möjligt för dig att skapa dig ditt eget drömboende. Del i badbrygga.
Båtplats ingår.

t Boarea:
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
5555kvm,
55
kvm
t Tomt:
028kvm
kvm
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
3 3028
natur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepterat
pris:2 2
895
000
*Accepterat
pris:
895
000
kr kr

t
t
t

Storhagsvägen 18
Cecilia Ternow 0709-492 492
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

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.

t
Boarea:200
200
kvm,
biarea:
120
kvm
*Boarea:
kvm,
biarea:
120
kvm
t
Tomt:1 1330
330
kvm
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
kvm
plan
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
*Accepteratpris:
99
500
000
kr kr
t
Accepteratpris:
500
000

t
t
t

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

Färingsö Stenhamra
Bra skick och centralt läge i Gamla Stenhamra! 3 minuter promenad från Mälaren med fint bad. Bergvärme.
Mycket trevlig villa om totalt 210 kvm i genomgånde bra skick. Renoverad och moderniserad. Ombyggt och
nytt kök, 2 kaklade bad/duschrum + tvättstuga, 3-4 sovrum på entréplan samt 2 rum på bottenplan där det
ena är stort och passar perfekt som ett tonårsrum. Bra förvaringsutrymmen. Stor härligt trädgårdstomt, helt
plan och med hög insynsskyddande häck. Härligt altandäck med söderläge. Garage i huset. Två fristående
förråd samt växthus. Perfekt läge med nära gångavstånd till skolor, förskolor, buss, bad och mataffär.
Besiktigad.
t Boarea:
107kvm,
kvm,biarea:
biarea:
103
kvm
*Boarea:
107
103
kvm
t Tomt:
581kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
1 1581
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepterat
pris:3 3
325
000
*Accepterat
pris:
325
000
kr kr

t
t
t

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

Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Mäklarringen Ekerö. Tel. 08-560 328 40
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)
Ekerövägen 82, 178 37 Ekerö. (YA-ladan)

Se hela vårt utbud på:
www.maklarringen.se

Ekerö Träkvista

Ekerö Närlunda

Härligt hus med plats för den stora familjen! Här får du ett stort nyrenoverat kök, tre helkaklat och
nyrenoverade badrum varav ett med bastu. Vardagsrum i vinkel med öppen spis, 5-6 sovrum, allrum,
hobbyrum och garage i huset. Bergvärmeanläggning fr -06. Mycket bra skick med bl a nytt yttertak och
omdränerad källare. Besiktigad.

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

t Boarea:
195kvm,
kvm,biarea:
biarea:
128
kvm
*Boarea:
195
128
kvm
t Tomt:
810kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rdstomt
natur/trädgårdstomt
*Tomt:
810
t Accepteratpris:
500
000
*Accepteratpris:
44
500
000
kr kr

t
t
t

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

t Boarea:
136kvm,
kvm,biarea:
biarea:
kvm
*Boarea:
136
6262
kvm
t Tomt:
227kvm
kvmnatur/trÃ¤dgÃ¥rd/bergstomt
natur/trädgård/bergstomt
*Tomt:
1 1227
t Accepterat
pris:4 4
250
000
*Accepterat
pris:
250
000
kr kr

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

t
t
t

Ekerö Älvnäs

Färingsö Stenhamra

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.

Söker du ett boende med natur och miljö i fokus, är detta huset för dig. Stor härlig tomt med möjlighet att
odla din egen potatis, grönsaker eller varför inte ha höns. Charmigt hus i fulltimmer helt integrerad i den
omgivande miljön, byggd -04, med härligt vidsträckt utsikt. 4 sovrum, 2 allrum och 2 duschrum, mm.
Besiktigad.

t Boarea:
120kvm
kvm
*Boarea:
120
t Tomt:
824kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
824
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepteratpris:
995
000
*Accepteratpris:
33
995
000
kr kr

t
t
t

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

t Boarea:
112kvm
kvm
*Boarea:
112
t Tomt:
335kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
3 3335
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepteratpris:
795
000
*Accepteratpris:
33
795
000
kr kr

t
t
t

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

2:a Färingsö Kungsberga

3:a Ekerö Brunna

Fantastiskt läge! Mysigt, lantligt och med gångavstånd till Mälaren. Mycket trevligt 1-plans bostadsrättsradhus om 2 rum och kök med vidsträckt vacker utsikt över åker/äng, söderläge. Sol hela dagen! Kök med
matplats, sovrum och fint vardagsrum. Tvättstuga och kaklat duschrum. Altan undertak med vacker utsikt
över fin natur. Lättskött trädgård med odlingsmöjligheter. Garage i länga. Välskött och mycket omtyckt
bostadsrättsförening. Nära till buss, mataffär, bad. Cykel/gångväg till Färentuna skola/förskola.

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.

t Boarea:
kvm
*Boarea:
6262kvm
t Accepterat
pris:975
975
000
*Accepterat
pris:
000
kr kr
t Avgift:
500krkr
*Avgift:
3 3500

t
t
t

Skepparns Väg 10
Carola Sellman 0702-56 00 77
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

t Boarea:
kvm
*Boarea:
8282kvm
t Accepterat
pris:1 1
650
000
*Accepterat
pris:
650
000
kr kr
t Avgift:
563krkr
*Avgift:
4 4563

t
t
t

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

Färingsö Prästnibble

Ekerö Gällstaö

Ekerö Gräsåker

Generationsboende - Allt i ett plan! På stor härlig tomt och med ett vackert lantligt läge ligger denna trevliga
enplans villa med separat lägenheten/uthyrningsdel. Huset har en boyta om ca 150 kvm, fördelat på 4 rok. I
direkt anslutning finns en separat nyrenoverad lgh om 55 kvm. Carport för två bilar och gott om
uppställningsplats för bil/båt. Bra med förrådsutrymmen. Bergvärme. Stort soligt altandäck med
utomhusjaccuzzi. Fastigheten är Ringmärkt vilket bl a innebär besiktigad och försäkrad mot dolda fel.

Läcker arkitektdröm med SJÖUTSIKT. Unikt boende skapat
av den prisbelönte arkitekten Gert Wingårdh. Högkvalitativ
inredningsstandard o genomtänkt planlösning. 3 sovrum,
varav 2 m sjöutsikt o 2 helkaklade badrum. 2 härliga uteplatser; en m fm sol och sjöutsikt o en i direkt söderläge.
Bekvämt barnvänligt boende med ett av områdets bästa
lägen, nära dagis, buss och bad.

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

*Boarea:
t
Boarea:106
106kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:100
100kvm
kvmplan
plantrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Accepteratpris:
t
Accepteratpris:33495
495000
000krkr
*GÃ¤llsta
t
Gällsta BygrÃ¤nd
Bygränd 55
*Maria
t
MariaPettersson
Pettersson0737-28
0737-2863
6328
28

*Boarea:
t
Boarea:116
116kvm
kvm
*Tomt:
t
Tomt:179
179kvm
kvmtrÃ¤dgÃ¥rdstomt
trädgårdstomt
*Accepteratpris:
t
Accepteratpris:22750
750000
000krkr
*GrÃ¤sÃ¥kersvÃ¤gen
45C
t
Gräsåkersvägen 45C
*Helene
t
HeleneDahlbÃ¤ck
Dahlbäck 0708-37
0708-37 03
03 03
03

t Boarea:
204kvm
kvm
*Boarea:
204
t Tomt:
258kvm
kvmplan
plan
trädgårdstomt
*Tomt:
2 2258
trÃ¤dgÃ¥rdstomt
t Accepteratpris:
250
000
*Accepteratpris:
44
250
000
kr kr

t
t
t

Prästnibblevägen 30
Helene Dahlbäck 0708-37 03 03
Mäklarringen Ekerö 08-560 328 40

'( nyheter
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Åtgärdsplaner för Färentunavägen
FÄRINGSÖ | Sträckan
mellan Lullehovsbron
och Troxhammar saknar
övergångsställen, trots
att det finns många fotgängare som ska korsa
vägen. Området här växer
också och antalet fotgängare ökar i och med
detta. Trafikverket har
arbetat fram en rad förslag
på åtgärder i samband med
exploateringen av området.
Det är Traﬁkverket som äger
Färentunavägen (väg 800)
och har därmed ansvar för
drift och underhåll av vägen.
Raksträckan mellan Lullehovsbron och Troxhammar
saknar övergångsställe. På
denna sträcka ligger busshållplatser och vid vissa tillfällen
har de fotgängare som ska till
och från bussar haft svårt att
ta sig över. Även barn korsar
denna väg då de ska till och
från bussarna. Här går det
dessutom fort då hastigheten
är 70 kilometer i timmen.
– Längs väg 800:s västra
sida sträcker sig en gångoch cykelväg. Denna korsar
Enlundavägen utan vare sig
markerat
övergångsställe
eller cykelöverfart. För fotgängare ﬁnns en passage över
vägen i höjd med Färingsö
trä. Passagen är inte markerad
som övergångsställe, men en

refug i vägens mitt underlättar för fotgängare att korsa
vägen, säger Bengt Freij som
är samhällsplanerare på Traﬁkverket.
Man har även i samband
med en fältstudie studerat
antalet ”fotgängarrörelser”
tvärs väg 800, just i syftet att
ta reda på om det fanns behov
av ett övergångsställe.
– Den korsande gång- och
cykeltraﬁk som observerades var lågintensiv och bestod framförallt i rörelser till
och från busshållplatserna
på vardera sida av väg 800.
Uppskattningsvis korsar ett
tiotal fotgängare vägen varje
timme, vilket inte motiverar
en planskild passage, förklarar Bengt Freij. (En planskild
korsning är en vägkorsning
där vägar korsar varandra i
skilda plan. reds anm.)
När området exploateras in-

till vägsträckan kommer antalet fotgängare att ökar.
Det pågår ett planarbete i
kommunen för sträckan Lullehovsbron-Troxhammar för
området söder om Färingsö
trä med avsikt att bereda
mark för en omlokalisering
av SL:s bussdepå.
– Väganslutningen Enlundavägen-Färingsövägen
kommer att byggas om och
bland annat förses med vän-

stersvängande körfält för att
möjliggöra säker infart till
bussdepån söderifrån, säger
Bengt Freij.
En arbetsplan baserad på

en traﬁkutredning utförd av
Ramböll Sverige AB, kommer att upprättas för detta
ändamål.
– Med hänsyn till de kommande exploateringarna i
området och den ökade fotgängartraﬁk som detta väntas medföra, föreslås att hastigheten genom korsningen
minskas från 70 till 50, alternativt 40 kilometer i timmen. Därigenom höjs traﬁksäkerheten vid ett obevakat
övergångsställe. Samtidigt
innebär en hastighetssänkning också att kapaciteten i
korsningen ökar något, vilket
ytterligare motiverar en bibehållen utformning. Med 50
kilometer i timmen genom
korsningen visar beräkningar
att god framkomlighet kan
upprätthållas på samtliga
anslutningsvägar under dygnets maxtimmar, säger Bengt
Freij.
Han berättar vidare att ett

obevakat övergångsställe föreslås anläggas norr om korsningen i ungefär samma läge
som den beﬁntliga passagen.
Övergångsstället förses med

Färentunavägen saknar idag övergångsställe på sträckan mellan Lullehovsbron och Troxhammar.
Väganslutningen Enlundavägen-Färentunavägen kommer att byggas om och bland annat förses med vänstersvängande körfält för att möjliggöra säker infart till bussdepån söderifrån. Ombyggnation kan tänkas ske
om några år i samband med att SL:s bussdepå tas i bruk.
Foto: Ewa Linnros

lämplig skyltning och vägmarkering och kan ges avvikande markbeläggning för att
ytterligare uppmärksamma
vägtraﬁkanterna.
– En avsmalning av det
södergående körfältet rekommenderas också för att
åstadkomma den eftersträvade hastighetssänkningen
genom korsningen, vilket
höjer tryggheten och traﬁksäkerheten för oskyddade
traﬁkanter. Detta eftersträvas
i samtliga åtgärdsförlag, säger
Bengt Freij.

Bedömningen är dock att
en planskild korsning inte
kan motiveras ur kostnadssynpunkt. En gångtunnel är
inte heller aktuell då den är
utrymmeskrävande
vilket
innebär att en del av Färingsö
träs fastighet och den planerade infartsparkeringen skulle behöva tas i anspråk.
– Ur topograﬁsk synpunkt
är platsen inte heller lämplig för gångtunnel eftersom
det inte ﬁnns några naturliga
höjdskillnader. Detta innebär
att ramperna skulle behöva

vara mycket långa. Konsekvensen kan bli att gående
inte använder gångtunneln
utan istället genar över väg
800. Ett sådant beteende
ökar risken för traﬁkolyckor, avslutar Bengt Freij.
Ombyggnation av väganslutningen EnlundavägenFärentunavägen kan tänkas
ske om några år i samband
med att SL:s bussdepå tas i
bruk.
EWA LINNROS
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Tack

FÖR ATT BLI YNGRE?
DEN BÄSTA

träningen

för din medverkan

ÄR DEN SOM BLIR AV

i folkomröstningen!

- VI TRÄNAR FÖR ATT BLI

pSKYL

Bli medlem nu så bjuder vi på 1 extra månad!

s KOMMER NI  SÍ BJUDER VI PÍ  MÍNADER
s KOMMER NI mER SÍ BJUDER VI PÍ  MÍNADER

DET PERSONLIGA ALTERNATIVET PÅ EKERÖ

worldwide

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 maj 2012
och vid tecknande av Clubmedlemskap.

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

Nu startar årets
grillsäsong

Vi tömmer lagret.
et.

900:- RABATT

WEBER
PREMIUM 57

1795:(2 695:-)

Begränsat antal.

0,75 L räcker
till ca 15 m2
Ny produktdesign
– Samma pålitliga
kvalitet!

Träolja med god inträngning.
Produkten skyddar träet mot uttorkning
och sprickbildning. Hämmar alg- och
mögelpåväxt på ytan.

YUNIK
ÄDELTRÄOLJA

99:0,75 L

YUNIK
TRÄOLJA PLUS+

299:3L

Vi bryter
träoljan till
önskad kulör!
Innehåller
UV-filter.
Hämmar algoch mögelpåväxt på ytan.

Avlägsnar
A
m
missfärgning,
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ssmuts, beläggningar och
n
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TRALLRENT
yytor.
3 L räcker
till ca 60 m2

99:3L

Glad Påsk

Erbjudandet gäller 31/3–14/4
4/4
/4 2012

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
4EL     s &AX     s INFO FARINGSOTRASE
WWWFARINGSOTRASE s &ËRENTUNAV    3KÍ

www.davidarmstrongdesign.com

3 L räcker
till ca 60 m2
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Villa Erskine består av ett bostadshus och ett kontorshus. På bilden ses bostadshuset.

Foto: Andrey Mushta

Villa Erskines trädgård har pekats ut som skyddsvärn i den föreslagna detaljplanen.

Foto: Shigeo Ogawa

Villa Erskine kvar i familjen
DROTTNINGHOLM | Villa
Erskine i Drottningholm låg
i höstas ute till försäljning
som vilket hus som helst. I
dagarna blev det dock klart
att husen stannar i familjens ägo och nu söker man
en hyresgäst till Erskines
studio.
Det var sju år sedan arkitekten Ralph Erskine gick
bort. Han har kallats för
en av nittonhundratalets
största arkitekter. 2006 utsågs Villa Erskine till statligt byggnadsminne vilket
är det starkaste kulturhis-

toriska skyddet som går att
få i Sverige. Sedan Erskines
bortgång har dock husens
framtid svävat i ovisshet,
fram tills idag.
– Det är helt enkelt så att
tiden har gått och våra förutsättningar har ändrats. Vi
hade en arbetsgrupp för ett
och ett halvt år sedan som
kämpade på utifrån förutsättningarna att vi inte
kunde behålla det. Arbetsgruppen kunde inte egentligen hitta någon lösning
men det har ändå gett oss tid
att själva få ordning på saker
och ting, berättar Matilda

Crisp, arkitekt och barnbarn
till Ralph Erskine.
Villa Erskine består av ett bo-

stadshus och ett kontorshus.
I detta hade Ralph Erskine
sitt arkitektkontor. Arkitekten Johannes Tovatt arbetade
här och så småningom blev
det Erskine-Tovatt arkitekter. Efter Erskines bortgång
blev det bara Tovatt arkitekter
som satt här fram till för två
år sedan.
– Sedan har det stått tomt
under de två åren som vi har
utrett det här. Men nu vill vi
gärna att det kommer nytt liv

i det huset. Det är klart att det
vore kul med ett arkitektkontor men vi kan tänka oss något
annat också. Förhoppningen
är att Villa Erskine kan leva
upp igen, att kontoret fylls
av kreativa människor och
att arkitekturintresserade kan
få möjlighet att besöka huset
som Ralph ritade åt sig själv
och sin familj, säger Matilda
Crisp.
Bostadshuset ska användas
till bostad. Vem som kommer att bo där är inte klart.
– Huvudsaken är att vi behåller det i familjen, säger
Matilda Crisp.

I år är det 50 år sedan den
världskände arkitekten Ralph
Erskine uppförde sitt hem
Villa Erskine i Drottningholm. Under Ralph Erskines
storhetstid fungerade Villa
Erskine som en mötesplats.
Unga arkitekter lockades hit
från hela världen inspirerade
av Erskines idéer om en ny
social och hållbar arkitektur.
– Både bostaden och Erskines studio karaktäriseras
av hans dröm om att leva i en
extremt öppen planlösning,
avslutar Matilda Crisp.
Ralph Erskine är väl representerad på Mälaröarna då

han ritade Ekerö centrum.
Han lät uppföra Villa Erskine
1962. Villan fungerade som
familjens privatbostad fram
till Ralph Erskines död 2005.
Hans egen vilja var att skapa
ett kunskapscentrum och
samtidigt bevara detta kulturarv.
Bostaden är i originalskick med bevarade ytskikt,
möbler,
modeller
med
mera. Trädgården har dessutom särskilt pekats ut som
skyddsvärd i den föreslagna
detaljplanen.
EWA LINNROS

Glad påsk!
Dags för årets
första utekruka
Många blommor att välja bland

Tête-à-tête

Är du vaccinerad
mot fästingburen
hjärninﬂammation (TBE)?
TBE-vaccinera dig inför fästingsäsongen!
Drop In utanför Konsum i Stenhamra
lördag 14/4, 12/5 och 9/6 kl. 11-15.
Tyvärr kan vi inte ta emot kontokort.
Uttagsautomat ﬁnns vid Konsum!

5 100:25:st

Per st

PIRWqIV
ffrån våra växthus

950

per st

U-jord
18 liter
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Välkomna!

Din vårdcentral på Färingsö!

(Erbjudanden gäller tom 15/4 eller så långt lagret räcker)

s

&PSQQSV8VmH&YWOEV
8MPPFIL}V'EJq-RXIVM}V

Björkviksv 1, Färentuna  Tel 560 425 80
Öppet: Mån-fre 9-18, lör-sön 9-15
www.gustavshill.com
PÅSKÖPPET: Långfredag, Påskafton, Annandagen 9-15. Påskdagen 10-15

Öppettider: vardagar 8-17
Vallviksvägen 12, Stenhamra
Telefon: 560 477 00
www.stenhamrahalsocentral.se
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Kommunens friluftsliv lågt rankat
KOMMUNEN | I en undersökning av Sveriges kommuners friluftsliv hamnar Ekerö
kommun på plats 181 av de
254 kommuner som deltagit
i undersökningen.

fysisk aktivitet och idrott. Friluftslivet är en del av vårt stöd
till föreningslivet och idrotten, berättar Elisabet Lunde
som är nämndansvarig för
kultur- och fritidsnämnden.

Det är Naturvårdsverket som i
samarbete med Sveriges kommuner och landsting, Sveriges
fritids- och kulturchefsförening, Svenskt friluftsliv och
Svenska
ekoturismföreningen har utfört undersökningen. Syftet med den är att
stimulera, uppmuntra och
stödja kommunerna i att arbeta starkt och planerat för ett
gott friluftsliv.
Undersökningen bestod av
poängsättning inom tre områden: planer för friluftsliv,
information och samarbeten och aktiviteter inom friluftsliv. Det fanns också en
möjlighet att fritt berätta hur
kommunen arbetar med natur- och kulturturism.
Utifrån
undersökningen
utses varje år Sveriges friluftskommun. I år blev denna
Örebro kommun. Ekerö kommun hamnar relativt långt ned
i rankingen.
– De här undersökningarna
är så speciﬁka. Vi har till exempel ingen särskild friluftshandläggare men det betyder
inte att vi inte arbetar med
friluftslivet aktivt. Vi bakar
in det i vår handläggning av

Finns det avsatta resurser i
kommunens budget för friluftslivet?
– Det ﬁnns ingen budgetpost
som heter friluftsliv men kultur- och fritidsnämnden stödjer till exempel Friluftsfrämjandet och de föreningar som
sköter spåren som ﬁnns på
Jungfrusundsåsen får ersättning från kommunen.

tan

FAKTA


>>Ekerö kommun kom
på plats 13 i Stockholms
län med 10,5 poäng av 32
möjliga. (23 kommuner
deltog.)
Haninge och Nacka kommun kom först med 27,5
poäng.
>> Ekerö kommun rankad
i landet 181 (254 kommuner
deltog.)
Örebro kom först med 32
poäng.

Det största projektet som

kommunen gjort tillsammans
med föreningslivet är just arbetet med att förädla Jungfrusundsåsen. Projektet som gick
under namnet ”Tätortsnära
natur”, genomfördes med
hjälp av statliga pengar och i
samarbete med föreningslivet
och de ideella friluftsorganisationerna. För projektet ﬁck
kommunen via länsstyrelsen
i Stockholms län ett statligt
naturvårdsbidrag på 722 000
kronor. ”Tätortsnära natur”
syftade till att ta fram ett underlag för eventuellt skydd av
området Jungfrusundsåsen
som kommunalt naturreservat. Det syftade också till att
förbättra områdets värde för
friluftslivet och olika sport-

I en undersökning av Sveriges kommuners friluftslivssatsningar hamnar Ekerö långt bak. Undersökningen
är missvisande menar Elisabet Lunde på kultur- och fritidsnämnden. Kommunen stödjer många föreningar,
bland annat Friluftsfrämjandet, som ombesörjer skridskobanorna på Tranholmen.
Foto: Ove Westerberg

utövare, bland annat genom
ökad tillgänglighet, skyltning
och förbättrade stigar och leder.
Finns det någon planeringsgrupp för friluftsliv?
– Nej. Det ingår i den policyn
för idrott och fysisk aktivitet
som kommunfullmäktige har
tagit. Den handlar om att man
ska se till att förutom det rent
idrottsliga ska kommunen se
till att det ﬁnns cykelvägar,
gångvägar, spontanidrottsplatser och god information
om motionsmöjligheter och
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på det viset underlätta för
folks egen aktivitet. Det är det
friluftslivet handlar om väldigt mycket, svarar Elisabet
Lunde.
När det gäller informationen
är uppbyggnaden av kommunens hemsida viktig.
– Nu är sidan ny och vi håller på att bygga upp en struktur som vi inte hade på den
gamla hemsidan. Det innebär
att man ska kunna söka på aktivitet och få mer information
om denna.
I undersökningen ingick

också en frågeställning om
hur kommunen arbetar med
natur- och kulturturism.
– Det är ju det som är fokus
härute. Det vi har att ”sälja”
är natur- och kulturmiljöer.
Om vi tar hela det arbetet
som pågår på Hovgården till
exempel så handlar det om
var man kan stötta för att få
en bättre mottagning och besöksnäring där, säger Elisabet
Lunde.
Kontentan är att kommunen
arbetar aktivt med friluftslivet
trots den dåliga placeringen i

rankingen av Sveriges friluftskommuner.
– Stora kommuner har säkert friluftshandläggare och
friluftsråd och allt möjligt
sådant. Men vi måste alltid
baka ihop det i andra uppgifter. Men självklart betyder
friluftslivet mycket. När vi
pratar om kommunen så säger
vi att den stora fördelen är att
friluftslivet är så lättillgängligt. Men för den sakens skull
ska vi inte somna in och sitta
med armarna i kors och säga
att det är så bra. Vi ska se till att
det fungerar med parkeringar
runt alla spår och inte minst
detta med information, avslutar Elisabet Lunde.
EWA LINNROS

Ekerö kommunal förskolor söker

Förskollärare
Till Gräsåker förskola, Stenhamra förskola, Drottningholm förskola, Ekendal förskola, Brunna förskola, Gustavaluns förskola
och Munsö förskola.
Ekerös kommuns kommunala förskolor är en organisation i utveckling.
Vi strävar målinriktat mot vårt utbildnings uppdrag där barnens lärande
ligger i verksamhetens fokus. Vi arbetar aktivt för att skapa organisationer
och utvärderingsverktyg som stödjer detta arbete.

Några av våra kommungemensamma aktiviteter:

Välkommen till oss
på föreläsningskväll!
Torsdagen den 26 april
klockan 19.00
Mer information och anmälan finns på vår hemsida:
www.vasterortdjursjukhus.se
– Anmäl senast 16 april, antalet platser är begränsade!
Lätt
att parkera,
ar!
öppet alla dag

$#!%&"%'+"   )( #"   
*$,$,"  

Din NÄRAKUT för hund och katt!

 1ätverk kring implementeringen av /pfö
 3edagogiska nätverk i samarbete med 5eggio Emilia institutet
 )öreläsningar kring förskolans kunskapsuppdrag i samarbete med bla
Stockholms Universitet
 1ätverk kring miljö frågor
 Samarbete med verksamhetens egna pedagogistor atejeristor special
pedagoger förskolepsykologer talpedagoger och ,7 pedagog
, våra verksamheter erbjuds du att utvecklas och utmanas i ditt pedago
giska uppdrag vill du vara med oss och göra skillnad"

Som anställd i Ekerös kommunala förskolor får du:
 )riskvårdsbidrag
 )öretagshälsovård
 3ersonalstöd
 3edagogiska måltider
 $rbetskläder
 0öjlighet till olika anställningsformer
7illträde efter överenskommelse. $nsökan sker på ZZZ.offentligajobb.se
/äs gärna mer om oss på ZZZ.ekero.se

Fantastiska erbjudanden på
fönster och dörrar
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Earth hour lockar fler för varje år
Sundby förskola är dock en av dem som tänker på miljön året om

Under 2011 års Earth hour
deltog 135 länder och man
räknar med att ungefär hälften av Sveriges hushåll släckte ljuset. Manifestationen
handlar inte i första hand om
släckt belysning och därför
hade Världsnaturfonden i år
lagt till möjligheten att utmana varandra på olika miljöhandlingar, vilket bland
annat många kända svenskar
nappade på.
– Ekerö kommun deltar
även i år och ser bland annat
till att släcka ner kommunhuset och de skolor och förskolor som anmält sig, berättar Johan Elfver, kommunens
informationschef.
I Ekerö kommun har ﬂer och

ﬂer förskolor, skolor och företag anmält att de ska delta
i manifestationen för varje
år och i år fanns minst tjugo
stycken registrerade. En av

dessa var Sundby förskola
där miljöarbetet är en viktig
del av det dagliga arbetet året
om.
– Vi har bland annat bytt
ut alla lysrör, glödlampor
och armaturer på förskolan
mot miljövänliga alternativ
i samarbete med Dalkia och
tekniska kontoret, berättar
Cathrine Bruske, miljöansvarig på Sundby förskola.
Miljöarbetet handlar även
om att källsortera med barnen, att servera dem ekologisk mat så långt som möjligt
och att uppmuntra till att
vara uppmärksamma på miljöfaror även i hemmet.
Likt många andra förskolor och skolor i kommunen
lät även Sundby förskola
Earth hour sträcka ut sig till
en hel veckas intensivt miljöfokus.
– Vi grävde ner skräp för
att se hur lång tid det tar för
det att förmultna och gjorde
andra experiment. En dag
släckte vi också ner hela förskolan och var utomhus och
lagade mat, säger Cathrine
Bruske.

LO BÄCKLINDER

Sundby förskola är en av kommunens förskolor som valt att låta miljörarbetet bli en del av den dagliga verksamheten. Bland annat har de i samarbete med kommunen och Dalkia bytt alla lampor och lysrör till energisnåla alternativ.
Foto: Sundby förskola

Tack, ni som jobbade
i kampanjen.
Tack, ni som röstade.
Tack för att vi lever
i ett demokratiskt land!
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Vi har tre öppna p-platser
och tre garage.
P-skiva gäller 2 timmar 8-21.
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KOMMUNEN | Den 31 mars
deltog Ekerö kommun i
Earth hour för femte året i
rad och hjälpte genom det
till att sätta fokus på klimatfrågorna. I år hade ett
tjugotal skolor, förskolor
och företag i kommunen
anmält sig.
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Extra ersättning
till vårdspersonal
KOMMUNEN | Ekerö kommun tar under året emot
72 600 kronor i så kalllad prestationsersättning
från socialdepartementet.
Ett erkännande till de
sjuksköterskor och läkare
i kommunen som arbetar
med vård i livets slutskede.
– Ersättning kan man få om
man är med i Svenska palliativregistret där man frivilligt
kan registrera den vård man
ger till människor som är i
livets slutskede. Där noteras
till exempel vad man ger för
smärt- och ångestlindring,
anhörigsamtal och i vilken
mån läkarna medverkar i
vården, berättar Inga Guenzel, medicinskt ansvarig
sjuksköterska och initiativtagare till att medverka i registret.
Som ett kvitto på att vården som utförs på Kullen,
Ekgården och Färingsöhemmet håller måttet får alltså
vårdpersonalen 72 600 kronor som regeringen betalar
ut via socialdepartementet
och Sveriges kommuner och
landsting.
– Pengarna kommer att
användas till utbildning och
fortbildning för de sjuksköterskor och läkare i kommunen som arbetar inom området, berättar Inga Guenzel.
LO BÄCKLINDER

Ny infartsparkering i Skå
SKÅ | Till midsommar
beräknas kommunens nya
infartsparkering i Skå stå
färdig. Bygget sker i samarbete med SL och en ny
återvinningsstation byggs i
samband med detta.
I december 2011 stängdes en
del av infartsparkeringen
i Skå med anledning av att
kommunen inte kunde komma överens med markägaren
om ett upplåtelseavtal. För
att kompensera detta byggs
nu 90 nya parkeringsplatser
invid den beﬁntliga parkeringen vilket ger dubbelt så
många platser som tidigare.
Åter vinning sst ationen
kommer att byggas i direkt
anslutning till parkeringen.
Den nya infartsparkeringen i Skå kommer erbjuda mer plats för pendlare.

 NYSTARTAT
HÄSTSPORT | Tjejiga hästgrejer
och redovisning är en perfekt kombination för Lena Samuelsson som
nyligen öppnat butiken Ponny pop
i Troxhammar. Så nu samsas ridbyxor och sadlar med pärmar och
kvitton om än i olika rum i lokalen.
– Jag har varit egen företagare i hela
mitt liv och haft en massa olika verksamheter. När jag var gravid startade
jag en internethandel med tjejiga
hästprylar, men även en hel del för

LO BÄCKLINDER

 NYSTARTAT
HUDVÅRD | Spa-upplevelser nära
vatten erbjuder Katarina Karlström
som äger det nystartade Sense by
Sea i Jungfrusund. Här kan man få
både hudvårdsbehandlingar och
massage.
– Jag har väntat på den rätta lokalen
och när den äntligen dök upp så tvekade jag inte att starta eget, berättar
hudterapeuten Katarina Karlström
som har lång erfarenhet inom spabranschen.

Idrottspriset – Sök nu!
Priset går till den förening, team eller ledare
som gjort aktiva insatser och visat på konkreta
åtgärder för att förbättra möjligheter för alla att
idrotta på sina egna villkor oavsett kön, ålder,
etnicitet eller funktionshinder. Det kan t.ex gälla
träningsmetoder, utbildning, ledarskap, inkludering, strukturer mm eller att en förening
aktivt arbetar för att det ska ¿nnas t\dliga
manliga och kvinnliga förebilder.
Stipendiesumma:
Stipendiet är på 30 000 kronor. Kultur- och
fritidsnämnden har möjlighet att dela stipendiet
mellan Àera nominerade pristagare.

Ansökningtid:
Ansökan ska ha kommit till Kultur- och fritidsnämnden senast den 15 maj. Använd blanketten
´Ansökan om ,drottspriset´. %lanketten ¿nns
bl.a. på www.ekero.se.
Skicka ansöka till Kultur- och fritidsnämnden,
Box 205, 178 23 Ekerö. Eller till e-post
kfn@ekero.se

STENHAMRA | Årets upplaga av Barnens eget biblioteks trolldiplom går till skådespelerskan och författaren
Eva Funck ”som genom sitt
konstnärsskap förtjänstfullt
bidrar till att barnens värld är
och får vara förtrollad!”.
Priset, som tidigare år bland
annat förärats Lennart Hellsing och Stina Wirsén delas
ut den 15 april i samband med
bibliotekets fyraårsﬁrande.
LO BÄCKLINDER

Under tio år arbetade hon som spachef på centralbadet i Stockholm och
under de senaste två åren har hon
jobbat på en salong på Ekerö. Där
lärde hon känna Gunilla Rönnkvist,
som arbetat som massör i fjorton
år och nu har följt med till den nya
verksamheten.
– Vi satsar mycket på spa-konceptet med olika inpackningar och behandlingar. Det känns jätteroligt att
få sätta sin egen prägel på salongen,
konstaterar hon.
LO BÄCKLINDER

Svartsjö Matsal
2 - 28 april
Utställningen

Rum och ansvar
– sju frågor om stadsbyggnadskonst

Vernissage måndagen den 2 april kl 19
arkitekterna Kjell Forshed och Ludmilla
Larsson från Brunnberg & Forshed
Arkitektkontor AB, presenterar och samtalar
kring utställningen som de producerat.

Öppet vardagar kl 8-14.30
Frukost fr kl 8. Lunch fr kl10
Varmt välkomna!
Staffan och Anneli
Svartsjövägen 5, mittemot Svartsjö slott
08-730 30 90

Lunch – Catering – Festvåning

Plats:
Galleri Utkiken, Kulturhuset, Ekerö C

Påminnelse till studieförbunden!

Utställningen är ett led i kommunens arbete
att göra Ekerö ännu vackrare genom att
diskutera den framtida inriktningen av
arkitektur, estetik och konst i den byggda
miljön.

Ansökan om stöd till studieförbund
– inkom snarast med era
ansökningar!

Arr: Ekerö kultur i samarbete med
Stadsarkitektkontoret

Vid frågor, tag kontakt med Magnus Ljung på
nämndkontoret Kultur- och Fritid 08-560 391 00
_________________________________

Årets trolldiplom
till Eva Funck

LO BÄCKLINDER

Ritning: Ekerö kommun

vuxna. Mest som en hobbyverksamhet till en början, men sedan har
verksamheten växt, berättar hon.
När hon sedan ﬂyttade till Mälaröarna tillsammans med sin familj
och hittade lokalen i Troxhammar
butiksby väcktes tanken om att kombinera webbutikens lager med en
butik för allmänheten. Med tanke på
Lena Samuelssons bakgrund som redovisningsekonom föll det sig också
naturligt att använda lokalens övervåning till att starta redovisningsbyrå.

Foto: Erland Beskow
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Föräldrakooperativet
Ekens förskola i Färentuna söker en

FÖRSKOLLÄRARE/
BARNSKÖTARE
för längre vikariat
Mer info och annons på
www.eken.se

Badrum

2r0ab%
att

Exklusiva och
designade handdukstorkar

Exempel på 3D-badrumsritning åt kund.

PLANERINGSHJÄLP
Jag ritar ditt badrum i 3-D och hjälper
dig till bra lösningar
Charlie Daelander
08-560 247 63
charlie@faringsotra.se

Genial
badrumslösning
från Finland

Svensk kvalitet när
den är som bäst
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KOM OCH FYNDA! Hela veckan hittar ni fantastiska erbjudanden

i alla butiker. Kom och dekorera årets påskträd 3 april mellan
kl 11-15. Vi har 2000 ädrar i påskkorgen, ta gärna med egentillverkat påskpynt. På Skärtorsdagen utses årets bäst klädda
Påskkärring/Gubbe, vi ses kl 13 utanför Biblioteket.

Lamm
ytterﬁlé

50
%
Dentastix
30
%
79:299:Ursprung
Nya Zeeland
ca 500 g

28-pack

fr

(Gäller 31/3-8/4)

på alla
leksaker
från
MICKI

50 %

Stimorol
tuggummi

Vi ﬁnns
på torget
under
Skärtorsdagen!

på utvalda varor
(Gäller vecka 14 och 15)

Ekerö Kemtvätt

SportXtras
Cykelverkstad

Ekerö Blomman

Kom och
påskpyssla
i butiken!

Batteribyten!

Tappström

Vi har massor
av vårblommor
och annat i butiken.
Välkommen in!

på kemtvätt,
skrädderi, skomakeri
(Gäller vid inlämning v 14 och 15)

/kg

Bli sugen
på våren!

på ett urval av
plånböcker i skinn

HALVA
priset

Vårserva
din cykel
fr

MellanSushi
10 bitar

295:- 65:(ord. 90:-)

Ekerö Centrum

Thai Wok
& Sushi –

10:3 st 20:-

Ekerö
tobak

Välkomna!

Erbjudande!
Flanellskjortor
fr
Damskjortor
fr

250:-

500:-

Mode för honom

&

30 %

rabatt på alla
t-shirts & linnen
från Qui

Din ålder
i rabatt
35 år = 35 %
65 år = 65 %
100 år = bågen
GRATIS!
(Gäller t.o.m. 28/4)

Djuprengörande
Ansiktsbehandling
med PHA-peeling
från Exuviance

50 %

på
KÉRASTASE
 produkter

Nu 295 kr
(Ord.pris 465:-. Gäller t o m 30/4)

Boka online på
www.salongcosmetae.se
Tel. 560 355 82

Alltid Drop in!
Tel. 560 336 06

KLI PPO
OT
TE KET

. . . . .

henne

Elektroniskt
dörröga
E-EYE

750:(Gäller endast under
Påskveckan!)

Hamburgare
90 gr +
liten dricka

30:-

(Gäller Skärtorsdagen 5/4)

C`ka]bWii
fr

10:-

CAFÉ

zTisdag 3 april kl 11-15 dekoration av påskträd. Trädet reses utanför

 ?97ab'+$&&
zSkärtorsdag 5 april 13.00 koras årets Påskkärring/Gubbe!
Alla utklädda barn och vuxna är välkomna!
EKERÖ CENT
L
L
I
R
VÄLKOM

Gör bästa
påskklippet
hos oss!

U

!

(Erbjudandena gäller
vecka 14 om inte annat anges)
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BWZZW
ner vår
mobilapp!

Shoppa
smart!
IaW¢W
ABBAEHJ
redan
idag!

E K E R Ö

ÖPPETTIDER: VARDAGAR 10 - 18.30. LÖRDAG 10 - 15. ICA SUPERMARKET ALLA DAGAR 8 - 22
7fej[a8Wda8_Xb_ej[a8becceh9W\"H[ijWkhWd]=h_bb:`khW¢h<h_ih>eXXo>kZ#aheffilhZA[cjljjIaecWa[h_
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Mia håller koll på trafiken
Mia Sjökvist är många bilisters sällskap
och hennes budskap är av stor vikt. Tidiga
morgnar hörs hon i etern kanske varnandes för en eller annan älg på vägen. Hennes uppdrag är ibland på sitt sätt livsavgörande.
Mia Sjökvist åker hemifrån Stenhamra runt
halv 5 på morgonen. Hennes färd går till Gärdet och radiohuset, där Radio Stockholms traﬁkredaktion huserar.
Mia har arbetat som traﬁkreporter sedan
1993. Hon lyckades få jobbet då hon ringde in
vid rätt, men ändå fel tillfälle…
– Jag ringde och pratade med en tjej som
hette Birgitta Örström och presenterade mig
och sa att jag ville börja på traﬁkredaktionen.
Då frågade hon om jag hade lyssnat på radion
eftersom jag ringde? Men det hade jag inte.
Hon sa då “Sven Roland Engström dog imorse”, berättar Mia.
Sven-Roland Engström var en traﬁkreporter som brann för sitt yrke och var i många år
”Mister traﬁkinformation.”
– Jag bara önskade att jag kunde ha försvunnit. Jag bad om ursäkt och sa att hon skulle
glömma det här samtalet. Men då sa hon att
de inte visste vad de skulle göra så hon bad
mig att skicka in mina papper. Sedan ﬁck jag
komma in och göra ett röstprov och på den
vägen är det.
Mia har ett långt och kraftfullt hårsvall, ett

varmt men ändå bestämt ansikte. Hon är en
chosefri person med både allvar och glimt i
ögat. Mia är ﬂorist från början men gav upp
det för att det gjorde på grund av att hon ﬁck
värk i händerna. Hon började på ett åkeri som
transportledare.
– Det var jag i många år. Sedan tröttnade
jag på det. Jag ville inte tillbaka till blomsterbranschen men jag hade pratat mycket i komradio. Jag tänkte radio som radio, jag kan prata
i vilken mikrofon som helst men oj vad fel jag
hade, säger Mia.
Hon har ett ”kännetecken” för radiolyssnarna som hon fått påpekat många gånger,
nämligen att hon säger ”Sötälje” då hon pratar
om Södertälje.
– Jag är uppväxt i Rönninge och där säger
alla Sötälje. Jag får oerhört mycket kommentarer att jag inte kan säga Södertälje. Men säger
jag det korrekt får jag skit för det också, säger
Mia med ett skratt.
Att arbeta på traﬁkredaktionen innebär att

man ska kunna ha många bollar i luften.
– Vi ska kunna väldigt lite om väldigt mycket. I Stockholm är det mycket traﬁk och köer
som det handlar om. Men rätt var det är ringer
någon och säger att de har grävt av en 300-ledning. Då gäller det att först sortera ut om det är
vatten eller el i ledningen. Då får man fråga sig
fram. Sedan gäller det att veta var de beﬁnner
sig och vilka som kan tänkas bli berörda.

Lokalkännedom är också en viktig del av arbetet. Även om de har kartor måste Mia också
rapportera på ett sådant vis att även en tillfällig besökare i Stockholm något sånär ska kunna orientera sig.
– Det är bättre att säga ”du som kommer
från och ska till”. Jag kan inte alla koppel och
mot men jag gillar de här med traﬁkplatsnummer som är på motorvägarna för det ger mer
info för dem som är på genomresa.
Mycket av det som Mia och hennes kollegor

rapporterar om kommer via tips från lyssnare. Ibland har det dock varit sådant som inte
stämt med verkligheten.
Mia berättar också om en lastbilschaufför
som ringde in och sa att det stod älgar på E20
vid Nykvarn och bad Mia att be folk att sänka
hastigheten.
– Sedan ringde ﬂera om de där älgarna så
gick jag ut och varnade. Då ringde polisen och
sa att ”du det är vi som har hastighetskontroll”. Men det var längesedan. Nuförtiden
kan polisen gå ut och meddela att nu har vi
hastighetskontroll eller så.
Denna historia hör dock inte till vanligheterna och tipsen från allmänheten är mycket
viktiga.
– Lyssnarna är vår absolut viktigaste informationskanal. Vi har jättebra samarbete med
räddningstjänsten, SOS och polisen. Men de
allra bästa är de som är ute och åker och ringer
till oss och både bekräftar och dementerar.
När det gäller Mälaröarna blir det mycket
viltvarningar. Men även det faktum att kommunen består av öar gör att vi lätt blir låsta
härute om det sker något i traﬁken. Då får Mia
och hennes kollegor rycka in.
Mia råkade själv ut för att Nockebybron inte
gick igen då hon var på väg till jobbet. Det saknades 10 centimeter för att bron skulle kunna
stängas.
– Jag ﬁck vända och parkera vid Brostugan,
ringa efter en taxi och gå över springan. Jag
sände från min mobil samtidigt som jag klev
över glappet i bron.
Mias arbete handlar också mycket om att
tänka på konsekvenser.
– Händelsen i sig är en grej, konsekvenserna
av den är en annan. Här är den här traﬁkolyckan, vilka bussar påverkas? Det är där mycket
av tankearbetet ligger och det handlar otroligt
mycket om lokalkännedom. Det går inte att
bara säga att ”det är en traﬁkolycka på Nockebybron, välj annan väg”. Då blir det bara ett
stort skratt härute.
Att Mia känner att hon gör en viktig insats blir

framförallt tydligt då hon får meddelande på
datorn ”ambulans-bråttom-SödersjukhusetAstrid Lindgrens sjukhus”.
– Det ska jag förmedla i radio med min röst,
det blir ganska torrt och stelt. Men om ambulansen ringer in och säger ”nu lämnar vi

Mia Sjökvist har mycket att hålla koll på när hon sänder trafikinformation. Det gäller att ha flera bollar i luften.
Ibland får hon in tips via telefon samtidigt som hon är i direktsändning.
Foto: Lars-Åke Gustavsson

Södersjukhuset och ska upp till Astrid Lindgren”. Jag hör sirenerna i bakgrunden och de
säger ”vi har ett jättesjukt barn i bilen, hjälp
oss med så fri väg som möjligt”. Då får jag en
helt annan känsla, jag kan ju nästan börja gråta
i sändningen. Samtalet man sedan kan få från

ambulansen är ”vi är framme nu och tackar för
hjälpen”. Känslan att jag har kunnat förmedla
det här på ett sätt som kanske varit till hjälp
till att det här barnet klarat sig är fantastiskt.
EWA LINNROS

Namn Mia Sjökvist
Bor Stenhamra
Bäst med Mälaröarna Naturen, tystnaden
Favoritplats på Mälaröarna Hemma i Stenhamra
Oanad talang Jag är nog ganska kreativ överhuvudtaget.
Hur man hjälper trafikredaktionen Ring in om du ser något som hindrar. Ring också
in om det inte står kvar det som rapporterats. Avrapporteringen är nämligen många
gånger svårt att få in men den är lika viktig.

Tel: 08-560 247 80
Vår idé är att tillhandahålla ett
komplett sortiment med maskiner,
allt från skruvdragare till
minigrävmaskiner.
Återförsäljare
Öppettider: Måndag-Fredag 06.30-16.00
Mörbyvägen 2
Ingentingsgatan 2
179 75 Skå
171 71 Solna
www.mgrental.se s info@mgrental.se

Vårens
fräscha
ion
ko l l e k t
är här

Snygga
och
hållbara
arbetsk
läder

VÄLKOMMEN till vår NYA
klädavdelning

Nu kan du njuta av fint väder och utefix
HÖGTRYCKS–
TVÄTT

LÖVRÄFSA

199:-

1995:(3200:-)

TRÄDGÅRDSVAGN

318949930

313102873

499:(615:-)

192346054

KRATTA

182:-

Glad Påsk

Erbjudandet gäller 31/3–14/44 2012

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
4EL     s &AX     s INFO FARINGSOTRASE
WWWFARINGSOTRASE s &ËRENTUNAV    3KÍ

www.davidarmstrongdesign.com

313105561
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Med modeller som yrke
Under modellmakaren Cathrine
Abrahamssons händer växer de
mest osannolika och naturtrogna människor och föremål
fram. Vem kan till exempel ana
att hon bakom funkisfasaden
på Adelsö sakta men säkert
skapar en stridsscen med fem
namibiska soldater i naturlig
storlek.
Den ene soldaten har just slängt
iväg handgranaten och stelnat mitt
i kastet. Musklerna avtecknar sig
under den slitna, kamouﬂagefärgade uniformen och den utsträckta
armen följer granatens båge. Fortfarande är inte huvudet eller händerna
på plats, men de ligger skrämmande
verkliga på arbetsbänken bredvid i
väntan på att målas i rätt hudton och
få behåring.
– Många gånger skapar jag en relation till ﬁgurerna eftersom jag håller
på så länge med att skapa dem och
då är det väldigt trist att bli av med
dem när de väl är färdiga, berättar
Cathrine Abrahamsson.
Tillsammans med kollegan och
ansiktrekonstruktören Oscar Nilsson arbetar hon med uppdraget
som handlar om att utforma en dramatisk krigsscen som skildrar det
blodiga självständighetskriget i Namibia. När ﬁgurerna är färdiga ska
de ställas ut på Military Museum of
Okjahanda.
– Figurerna ska ﬂygas ner till Namibia och vi måste därför göra dem
delbara inför transporten.
Cathrine visar hur de är samman-

satta i midjan och hur de har varit
tvungen att uppﬁnna ett sätt som
gör att de båda delarna är tillräckligt stabila för att inte kollapsa när
de tas isär och ändå vara så lätta
som möjligt. Just den delen av jobbet som handlar om att hitta nya
lösningar är en av hennes favoritutmaningar.
– Jag är otroligt nyﬁken och älskar
problemlösning, så det här passar
mig perfekt.
Hon berättar hur hon alltid varit
intresserad av att sy och skapa. Efter
några år i äldrevården, som hon fortfarande kan sakna, studerade hon
till ﬁnsnickare på en folkhögskola i
Bohuslän och läste sedan animation
på Gotland. Hon lärde sig att jobba
med datorer och att använda bildprogram. Under en period arbetade
Cathrine för en ﬁrma på Färingsö

och var bland annat med och sydde
ﬁgurerna i den populära TV-serien
Höjdrarna.
Av en slump ﬁck hon så småningom arbete på Armémuseum där
hon ﬁck lära sig att gjuta i silikon, en
teknik som hon sedan har utvecklat
till att använda på ett alldeles eget
sätt.
– På Madame Tussauds till exempel arbetar de i vax istället, men silikon till skillnad från vax är mycket
tåligare och går att ha i miljöer där
besökarna kan komma riktigt nära,
förklarar hon.
Hon har en stor bredd inom modellskapandet vilket är en styrka
och ett medvetet val. Inte bara för
att kunna ta sig an alla möjliga
typer av arbeten när hon idag är
sin egen, utan Cathrine uppskattar även att få den omväxling som
det innebär att ibland stryka plank
i en utställningsmiljö och ibland
gjuta ärtsoppa av silikon. Hon har
arbetat för attributmakaren Kent
Wendel och gjort naturtrogna utomhusskulpturer på uppdrag av
konstnären Marc Broos. Hon har
också gjort ﬁgurer till många utställningar både i Sverige och i Finland. Cathrine gjorde även kroppen till den uppmärksammade
Birkaﬂickan som ﬁck sitt ansikte
rekonstruerat av Oscar Nilsson
2011. Kuriosa i det sammanhanget
är att om Cathrine sträcker en aning
på halsen och tittar ut genom sina
panoramafönster kan hon nästan
se platsen på Birka där skelettet
efter den lilla ﬂickan grävdes fram
för drygt hundra år sedan.
– Jag har också gjort ett annat projekt tillsammans med Oscar Nilsson med fem sovande vikingar till
det fantastiska museet i Moesgård i
Danmark.
Men oavsett vad hon tar sig an för

projekt är det inga hastverk. Att
bygga en naturtrogen ﬁgur i verklig storlek tar ungefär en och en
halv månad. Momenten är många
och när ansiktsavgjutningen är klar
skapas en gipsform som sedan fylls
med silikon. Detta material ger en
mycket naturtrogen yta där varje
liten por syns.
– Sedan är det viktigt att få till
exakt rätt hudton när man ska måla
ansiktet.
Cathrine visar en närbild av ett
ansikte hon tidigare gjort och där

syns tydligt hur rosiga kinderna är
och hur den rödfnasiga näsan ger en
stark känsla av att ﬁguren beﬁnner
sig utomhus.
När de naturtrogna ögonen, som
kommer från ett företag som även
gör proteser, är på plats och ansiktet
fått sina rätta färger är det dags för
håret som försiktigt sticks in strå för
strå med den tunnaste nål som tänkas kan.
Oftast arbetar Cathrine med äkta
hår, men hon använder även syntethår. Någon gång ibland händer
det också att ﬁgurerna får peruk av
effektivitetsskäl, men det hår som
sitter närmast ansiktet sätts alltid in
hårstrå för hårstrå.
Vänner och bekanta har fått stå mo-

dell till olika kroppar och ansikten.
Cathrines sambo Roy bidrar med
både det ena och det andra. En av
soldaterna i det nuvarande projektet har fått armar som är gipsavgjutningar av Roys och en soldat från ett
annat museiprojekt har fått skägg
som skapats av Roys hår. Som en levande hårleverantör låter han håret
bli långt emellan klippningarna för
att bidra med eftertraktat material.

”Figurerna i sig är
inget självändamål,
man måste illustrera
en historia kring dem
för att de ska kunna
berätta något”

– Jag kan följa hur han blir äldre,
säger Cathrine och visar ﬂera olika
tofsar med hans hår som grånat en
aning, mer och mer för varje år.
På en hylla i ateljén står huvudavgjutningar på rad. Hon kan peka ut
dem en efter en och berätta vem det
är som lånat ut sina drag, som sedan
kan återanvändas gång på gång även
om de modiﬁeras lite ibland.
– Här har jag till exempel byggt
på så att kinderna har blivit lite mer
fylliga, visar hon på ett av huvudena.
De fem namibiska soldaterna har

även de verkliga människor som
förebilder och förlagorna har kommit hit som avgjutningar som
gjorts på plats i Namibia för att ligga som grund till Oscars fortsatta

om sina ﬁgurer så är det sammanhanget som de sedan placeras i som
ger dem liv.
– Figurerna i sig är inget självändamål, man måste illustrera en historia kring dem för att de ska kunna
berätta något, sammanfattar hon.
LO BÄCKLINDER

Ekerö kommun söker en familj till en pojke som är i yngre tonåren.
Han har AD/HD och andra svårigheter. Kontaktfamiljen ska vara
trygg, ha tålamod och erfarenhet av tonåringar.
Familjen får ej ha barn under 12 år. Uppdraget omfattar varannan
helg.

Njut av en härlig påskinspirerad lunch
på vackra Skytteholm. Menyn hittar ni
på vår hemsida www.skytteholm.se
Pris: 299:- per person
Barnmeny 95:Vår restaurang har öppet mellan 12-15
den 8/4.

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

skulptering av de ansiktsuttryck
de stridande soldaterna ska ha. Nu
väntar målning och montering av
händer, huvuden och vapenattrapper. Därefter påbörjas den långa
resan tillbaka till Namibia där de
kommer illustrera en del av en dramatisk historia.
Och hur mycket hon än tycker

Kontaktfamilj sökes

Påsklunch på
Skytteholm 8/4

Lotta Ahlin med medarbetare

I sin ateljé på Adelsö skapar Cathrine Abrahamsson verklighetstrogna avbilder av
människor. Den granatkastande soldaten ska så småningom ställas ut på museum i
Namibia.
Foto: Ludolf Dahmen och Cathrine Abrahamsson

För närmare upplysning kontakta
Familjehemssekreterare Heli Kersmo
e-post: heli.kersmo@.se eller telefon: 08-560 39 171.
Kalendarium:
6/5 Afternoon tea
27/5 Morsdagslunch
1-31/7 Sommaröppet i restaurangen
Skyttegården med uteservering och
sommarbar

Resultatet av
folkomröstningen
Ekeröborna har nu svarat på frågan ”Ska kommunen sälja
aktierna i Ekerö Bostäder?”
33 % var för en försäljning och 66 % emot.
Valdeltagandet var 45 %.
Resultatet av folkomröstningen bland de röstande var tydligt
och vi i Alliansen (M, Fp, Kd och C) kommer att följa Ekeröbornas vilja att inte sälja Ekerö Bostäder.
Vi i Alliansen kommer att fortsätta att ta ansvar för att det är
ordning och reda i kommunens finanser. Vi tillsätter därför
en konsekvensutredning med uppgift att utreda hur Ekerö
kommun med de nya förutsättningarna ska kunna klara
framtida välfärdssatsningar och nödvändiga investeringar.

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
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Fabrikens nätverk fortsätter växa
EKERÖ | Ungdomarnas
eget musikmecka Fabriken
växer allt eftersom och
den 4 april kliver ännu en
musikintresserad grupp in
i lokalerna. Då är det spelsugna vuxna som hoppas
på att locka likasinnade
att jamma med, utöka sina
musikkontakter och skapa
en naturlig mötesplats mellan vuxna och ungdomar.
– Jag spelade i band när jag
var yngre och sedan har jag
fortsatt att spela hemma i
vardagsrummet. Jag har försökt på olika sätt att få kontakt med andra vuxna i kommunen som gillar att spela,
men har inte lyckats, berättar initiativtagaren Kalle
Brunnberg.
Han kontaktade Ingrid
Rogblad på Fabriken som såg
många möjligheter i förslaget
om att även vuxna spelsugna
skulle få utrymme i lokalerna
och sedan var bollen i rullning. Under namnet ”Rock
’til you drop” har de nu skapat både hemsida och facebookgrupp som blir projektets virtuella mötesplats.
Ingrid Rogblad är nöjd med

hur nätverket kring Fabriken
växer och att allt ﬂer grupper
hittar dit.
– Det får naturligtvis inte

vara på bekostnad av ungdomsverksamheten, eftersom det är det som är vårt huvuduppdrag, men det ﬁnns
många fördelar med att det
kommer att ﬁnnas ﬂer vuxna
i huset, förklarar hon.
Då lokalerna inte alltid är
bemannade gillar hon tanken
på att vuxna kommer ﬁnnas
närvarande en större del av tiden. Men även det faktum att
det blir en mötesplats där unga
och vuxna kan mötas kring ett
intresse, utan att det ﬁnns några inbyggda hierarkier, tilltalar
både Kalle Brunnberg och Ingrid Rogblad.
– Vanligtvis träffas de två
grupperna inom idrotten
och där är de vuxna ledare
för ungdomarna, men här
kan vi ses på samma villkor.
Många gånger är ungdomarna även duktigare än de
vuxna, så vi kan lära mycket
av varandra, säger Kalle
Brunnberg.
Själv har han ingen musikalisk skolning, men ett genuint intresse av att spela.
Han vet att kommunen är
fylld av personer med gamla
rockstjärnedrömmar
och
tror att en samlingsplats där
inte tröskeln är så hög för att
komma igång är lösningen
på att de ska hitta varandra.
Att det både ﬁnns välutrus-

tad inspelningsstudio, replokal och scener på Fabriken
tror han kan locka dem att ta
steget ut från vardagsrummet.
Kick-offen den 4 april kom-

mer vara ett förutsättningslöst möte för dem som är nyﬁkna på att träffa likasinnade
och oavsett vilken musikstil
man gillar eller hur erfaren
man är, så är man välkommen. Kanske hinns det även
med lite jammande.

”Många gånger
är ungdomarna
även duktigare
än de vuxna”

I förlängningen ser Kalle
Brunnberg många möjliga
sätt att utveckla sin idé.
– Vi kanske kan ordna
workshops för både ungdomar och vuxna där vi utbyter
tips och trix och vi kan ha
jamkvällar där alla kan vara
med, fortsätter han.
Sedan Fabriken startade
under jullovet 2010 har verksamheten växt och ﬂera nya
samhällsgrupper har kommit
till utöver de dans- och musikintresserade ungdomarna.

Ingrid Rogblad och Kalle Brunnberg tror på Fabriken som en prestigelös mötesplats för alla generationer.
Foto: Lo Bäcklinder

Föreningen “Mys och spel”
var först ut med att arrangera
spelkvällar för kort-, brädoch datorspel. För att utnyttja de välutrustade lokalerna
till max och skapa nätverk

som sträcker sig mellan generationsgränser har även
bridgespelande pensionärer
fått utrymme i lokalerna. De
funktionshindrade varietéartisterna i Varieté va’ me’ har

dessutom haft repetitioner
i lokalerna, även om de en
tid innan premiären ﬂyttade
över till Erskinesalen.
LO BÄCKLINDER

Söker du en praktikplats, ett ungdoms- eller nystartsjobb
eller liknande, med sikte på framtida anställning?

Alltid

Premiär 10

hemlagat
med
kärlek

april!
Öppettider
Tisdag-söndag
10-17
Svartsjövägen 10

070-203 1200

den!
Äntligen är våren här och vi med

Unicorn Design tillverkar och säljer unika personliga smycken, samt
säljer kläder för kvinnor i alla storlekar. Vi behöver hjälp med
administration, marknadsföring på nätet och försäljning.
Vi söker dig tjej/kvinna som är intresserad av smycken och kläder i
vintagestil och gärna jobbar med dator. Du måste kunna uttrycka dig
väl i skrift på både svenska och engelska. Du kan inte vara pälsdjursallergiker eller hundrädd, då vi ofta är på djurutställningar och har
pälsdjur hemma. Egen hund på jobbet är inget hinder. Hel eller deltid
kan diskuteras.
Vi finns på Ekerö med bra bussförbindelser. Parkera egen bil går också
bra.
Är du intresserad? Kontakta oss på info@unicorndesign.se eller per
telefon 070 873 2729. Vi vill ha ditt svar senast 2012-04-15.

Radisson Blu Royal Park Hotel ligger mitt i
Hagaparken alldeles intill Brunnsviken. Här
ﬁnns alla faciliteter – både för den stora
kongressen eller det lilla personliga mötet.
Välkommen att prova oss du också!
   

 

KOMBINATIONSSOFFA

15.900:−
(17.900:-)

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:-.

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.

17.990:-

8.990:-

(19.990:-)

(9.990:-)

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

9.490:−

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

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

8.170:−

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

9.990:(10.900:-)

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

11.900:(14.280:-)

9.990:− NYHET!

NYHET!

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

8.490:−
SITTSÄCK

499:(695:-)
Byggbar soffa Sit Down, armstöd Big i tyg Cortina light grey,
komb på bilden, B 299 cm.

8.995:−

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

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

18.400:−

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

Sittsäck B-Bag ﬁnns i färgerna orange, lime, blåsippa,
creme, grå, jordgubb och mörkgrön. Begränsat antal,
så långt lagret räcker.

Välkommen till Mio Bromma Gårdsfogdevägen 8 mitt emot Coop, på andra sidan Ulvsundavägen. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18.
Mio Barkarby Barkarby Handelsplats. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. Mio City Sveavägen 20 vid Hötorget. Mån-fre 10-19. Lör 10-18. Sön 12-17. Mio Handen/Haninge
vid infarten till Haninge. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Mio InfraCity Stockholmsvägen 35, avfart InfraCity Väst. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Mio Kungens
Kurva Heron City. Mån-fre 11-20. Lör 10-18. Sön 11-18. Mio Täby vid E18 avfart Viggbyholm. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. 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

)& kultur
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Mor och dotter ställer ut
EKEBYHOV | Familjen Årfelt
är en verklig konstnärsfamilj. Far, mor, morfar, dotter
och son, alla har de valt
konstnärliga yrken. Mor
Astrid och dotter Amalia
ställer ut på Ekebyhovs
slott i slutet av april och
början på maj.
Amalia Årfelt är en mångsidig konstnärinna som målar,
skulpterar och är även graﬁker. Skulpturalt arbetar hon
bland annat med betong, polyester, lera, gips, tyg, papier
maché, emalj, mosaik, trä,
sten eller metall. Hon arbetar också med olika tekniker
i graﬁken så som bland annat djuptryck, koppargraﬁk
med torrnål, mjukgrund,
hårdgrund eller så kallad collograﬁ (en tryckteknink inom
graﬁk.) När det gäller måleriet är det för det mesta i olja.
Hon jobbar även med litograﬁ med plåt eller på sten samt
screentryck.
– Jag ville bli bonde eller
veterinär eller något sådant
från början. Men sedan när
jag gick på gymnasiet, då
kändes det naturligt att välja
konstnärsyrket, säger Amalia
Årfelt.
Att valet kändes naturligt
är kanske inte så konstigt.
Hennes mamma och pappa

är konstnärer och hennes
morfar var även han konstnär. Hennes yngre bror är arkitekt.
Inspiration får hon av olika
saker.
– Jag kan få en idé eller får
lust för någonting eller så
kanske jag ser en hund som
ser skojjig ut. Det kan vara
väldigt olika.
Hon är i ateljén varje dag
om hon inte blir hindrad av
något annat. Som mamma till
två barn är det inte alltid givet
att skapandet får plats.
– Jag kan leva på mitt
konstnärsskap. Det fungerar
även om det är ojämt. Det är
fantastiskt, fortsätter Amalia
Årfelt.
På utställningen visar hon

bland annat det som hon
håller på med nu. Det är offentliga skulpturer. Dels är
det fyra djur som ska till ett
rättpsykiatriskt boende i Göteborgstrakten.
– Jag kommer inte att ställa
ut dem i brons utan kanske
orginalen i lera eller avgjutning. Sedan blir det också lite
graﬁk och måleri.
Amalia Årfelts mamma
Astrid Årfelt är medutställare. De har ställt ut tillsammans en gång tidigare i det
numera nedlagda konstgalle-

”Apa med filt”, skulptur av Amalia Årfelt.

riet Konstpausen som låg vid
Tappströmskanalen.
Astrid Årfelt är keramiker
men har även varit verksam
som bildlärare under sitt yrkesverksamma liv.
– Jag gick Konstfack i min
ungdom. Först gick jag ett år

Foto: Per Nicklasson

på förberedande bildlära och
sedan fyra år på keramik, säger Astrid Årfelt.
Det är främst leran som är
hennes uttrycksform. Hon
har alltid haft det som en
syssla vid sidan av då hon arbetade som bildlärare.

Foto: Astrid Årfelt

Astrid Årfelt gör helst bruksföremål.

– Sedan har jag använt mig
av det mycket i min undervisning med lera och skulptur.
Var hon ﬁnner inspiration
är svårt att säga, den ﬁnns
mycket runt omkring. Hon
gör mest bruksföremål.

– Jag gör även annat men jag
vill alltid att det jag gör ska
ha en funktion. Det ska inte
bara vara något att titta på,
avslutar Astrid Årfelt.

EWA LINNROS

NU I JUNGFRUSUND

Ta hand om dig,
det är du värd!

Börja spela golf 2012
Nybörjarkurs som ger grönt kort
Vuxen 1.995 kr
Barn/ungdom 1.595 kr
www.troxhammargk.se

VÅR-RÖJNING?

Vi har öppet som vanligt i påsk!
Inlämning av gåvor: TISD 13-20 OCH LÖRD 10-14

Katarina Karlström
Aukt. CIDESCO Hudterapeut
Gunilla Rönnkvist
Dipl. Massageterapeut

Kom och träffa oss!
Söndagen 15 april kl 13-13.30
Ekebyhovs slott, 1 trappa upp

Vi tar gärna emot:
WƌǇůĂƌ͕ƉŽƌƐůŝŶ͕
ƐŵĊŵƂďůĞƌ͕ŚƵƐŐĞƌĊĚ͕
ƐŵǇĐŬĞŶ͕ĂĐĐĞƐƐŽĂƌĞƌ͕
ƐŽŵŵĂƌƐŬŽƌΘŬůćĚĞƌ͕
ƚĞǆƟůŝĞƌ͕ĞůͲƉƌǇůĂƌ͕
ůĂŵƉŽƌŵ͘ŵ͘

ALLT ÖVERSKOTT GÅR TILL BISTÅND & SOCIALT ARBETE
Bryggavägen 133
Jungfrusund
08-505 934 50
www.sensebysea.se

Ekerö kommunfullmäktige

Är du intresserad av
Miljöpartiet de Gröna
på Mälaröarna?

BUTIKEN
ÄR ÖPPEN
LÖRDAGAR
10-14
Välkommen!

Kallas härmed till sammanträde i
Mälarökyrkan, Ekerö centrum, tisdag
den 24 april. Sammanträdet börjar
kl. 16.00 med anledning av årsredovisningen.
Varmt välkommen!
Inger Linge (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
Sammanträdet sänds i närradion, 101,4 Mhz.
+DQGOLQJDUQD¿QQVSnZZZHNHURVHNIVDPWL
NRPPXQKXVHWVUHFHSWLRQGDJDUI|UH
sammanträdet.

dƌŽǆŚĂŵŵĂƌ'ĊƌĚͻƐĞĐŽŶĚŚĂŶĚΛŵĂůĂƌŽŬǇƌŬĂŶ͘ƐĞͻϬϴͲϱϲϬϮϱϬϲϬ

b ld
EKERO

BYRA

mälaröarna
motiv - miljöer

www.ekerobildbyra.se

Ekerö vårdcentral informerar
Vaccination mot fästingöverförd
hjärinﬂammation (TBE)
15 april, 13 maj och 17 juni kl 12-16
Fästingsäsongen har börjat!
Nu har du möjlighet att vaccinera dig i Ekerö Centrum
Priser: Barn t o m 15 år 300:-/dos, från 16 år och vuxna 400:-/dos
Fästingvaccinering på Ekerö Vårdcentral bokas som vanligt på tel 560 375 00

Välkommen till Ekerö Vårdcentral
Vi är en privat husläkarmottagning inom Praktikertjänst
och har vårdavtal med Stockholms läns landsting
Öppettider: Vardagar kl 8-17, telefon 560 375 00
Kvällsmottagning: måndag och torsdag för akuta besök 17-20
Tidsbokning via telefon 560 375 00
Distriktssköterskorna: telefon 560 375 00
Vaccinationsmottagning: telefon 560 375 00
Diabetessköterska: telefon 560 375 30 måndag och onsdag kl 9.30-10
Övriga kvällar och helger: Närakuten Brommaplan, telefon 123 407 50,
Klädesvägen 12, plan 2, Bromma (brevid systembolaget)
Fax 560 375 49

Återbudstelefon 560 375 70
EKERÖ VÅRDCENTRAL

Bryggavägen 8, plan 2, 178 31 Ekerö. Tel 560 375 00 www.ekerovardcentral.se
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Ekerö-Munsö hembygdsförening höll årsmöte i hembygdsgården
den 18 mars. Traditionsenligt serverades hemlagad ärtsoppa med
punsch. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar var temat för dagen
”Vår hembygd i förändring”.
Foto: Lars Isaksson

Varité va’ me’ Erskinesalen var fylld till sista plats när artisterna i
Funkisfabriken hade en bejublad premiärföreställning lördagen den 24
mars. Sång och dans, nyskriven musik och tankevärda nummer drog
ner rungande applåder.
Foto: Micaela Markkanen

Unite for women – stoppa mödradödligheten var rubriken när biblioteket den 21 mars gästades av RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér, tv, och
Sissela Kyle, skådespelare och mammaambassadör, bägge nyss hemkomna
från Bangladesh. Föredragsserien Tema världen avslutades den 28 mars av
kryddodlaren Per-Ove Kårfors från Nyckelby.
Foto: Ove Westerberg

Tina Thörner Kartläsaren och Let´s dance-deltagaren gästade biblioteket tisdagen 13 mars och berättade om sina ”20 år med grussprut i
rallycirkusen”. Ett energiskt föredrag som också handlade om att inte
glömma att varje dag är värdefull.
Foto: Sophie Wallebo

Återvinningsbandet hade bejublad världspremiär när föreningen
Gröna ön bjöd in till releaseparty i Pannrummet på Adelsö den 24 mars.
Femmannabandets kontrabasist Staffan Eriksson är också ordförande i
Gröna ön, sångsolist var hans dotter Marina.
Foto: Ove Westerberg

Skå IK:s förtjänstmedalj i guld förärades föreningens största och
fortfarande aktiva brottareldsjälar Bertil Mattsson, 81 år, och Per Einar
Stark, 72 år, vid föreningens årsmöte den 22 mars. Skås ordförande
Ulric Andersen, t h, överlämnade de prestigefyllda medaljerna som var
nummer sju och åtta sedan föreningsstarten 1934.

Kiribati – ett klimathotat örike i Söderhavet hette föredraget som
hölls av tidigare ekeröbon Annevi Sjöberg på Ekerö bibliotek den 14
mars. Hon berättade om det år som hon tillbringade på atollen Tarawa
– en av 33 öar som håller på att försvinna i havet.

Foto: Ove Westerberg

Foto: Sophie Wallebo

Hem till Ekerö 15 % billigare taxa
Vi kör hem era ungdomar tryggt och säkert
Fasta budpriser från Tappström/Träkvista inom Stockholms tullar
:MO}VXMPPSGLJVoR%VPERHE7OEZWXE&VSQQE¾]K
med fasta priser
Boka förbeställningar på www.ekerotaxi.se

Smartpump!
IVT PremiumLine EQ:
1

#

Köp Sveriges
effektivaste
värmepump!

Sveriges effektivaste berg- och
jordvärmepump enligt
oberoende tester.**
Sänker dina värmekostnader
med upp till 80%.

Så bjuder vi på app och mottagare
så att du enkelt kan styra den
med din smartphone
(värde 3900:- inkl. moms).*

Våra värmepumpar är de enda
som klarar Svanens hårda krav.
IVT FÖRSÄKRING

års

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

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

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

Kontakta din närmaste IVT-återförsäljare.

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

STAVSBORG
FRÄLSEGÅRDSVÄGEN 14
Stilfullt totalrenoverad villa
på stor tomt med sjöutsikt.
Brygga & fiskevatten...
Accepterat pris
4.695.000 kr Kvm 440
Visas Ring för visningstid.
Ekerö 08-560 304 22

ADELSÖ
LINDBYVÄGEN 36

Gedigen villa med
inomhuspool.
Barnvänlig idyll!

Lantlig lugn idyll, torp för
fritid eller permanent. Fint
renoverat, bevarad charm!

HUMMELVRETEN - HUMMELVRETSVÄGEN 27

Accepterat pris
1.950.000 kr Kvm 107
Visas Ring för visningstid.
Ekerö 08-560 304 22

Accepterat pris 5.375.000 kr Kvm 372
Visas Sön 15/4. Vänligen ring för tid.
Ekerö 08-560 304 22

EKERÖ SOMMARSTAD
KANANS VÄG 14
Barnvänlig välhållen villa i
soligt fritt läge. Utsikt mot
Ekerö Kyrka & Mälaren!

Expressvärdera
din bostad!

Accepterat pris
4.395.000 kr Kvm 272
Visas Ring för visningstid.
Ekerö 08-560 304 22

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!

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

Ekerökontoret vid Träkvista Torg 08-560 304 22
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tyck!
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• Välkommen att skriva en
lokal insändare unikt skriven
för Mälaröarnas nyheter!
• Skriv kort – ju kortare desto
större chans att komma med.
• Vill du skriva med signatur måste redaktionen ha
kännedom om namn, adress
och telefonnummer.
• Skicka till
tyck@malaroarnasnyheter.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.

Varför mitt
i tätorten?
Varför anlägger man
industriområden om inte
för att skydda boende
från störande eller skymmande byggnader?
Detta verkar dock inte
gälla Ekerö kommun när
man nu planerar att låta
Älvnäsvägen fortsätta
att bebyggas med jätteaffärer.
Man ﬂyttar till Ekerö från
stan för att få uppleva lugn
och ro och ha naturen inpå
knuten. Hade vi vetat att
denna idyll skulle förändras
som den nu gör i rask takt

Dags att utveckla Ekerö bostäder

hade valet av bostadsort
blivit annorlunda. Först
Lidl och nu Byggmax med
ﬂera... Vart ska det sluta?
Gärna nya verksamheter
men på rätt plats. Att ta sig
till en brädgård kräver bil för
varutransporten hem. Något
gångavstånd behövs alltså
inte och det ﬁnns därmed
inga hinder för att lägga en
sådan verksamhet mer avsides som i ett industiområde.
Växthusvägen blir nu en
bakgård av värsta slag.
– Förtvivlad

65 procent av väljarna i folkomröstningen (snudd på en
kvaliﬁcerad majoritet) vill att
Ekerö kommun ska behålla
sina aktier i Ekerö bostäder.
Valdeltagandet blev 45 procent – måste anses högt för en
kommunal folkomröstning.
Därmed bör det bli demokratiskt omöjligt för den borgerliga alliansen att sälja ut alla
aktierna i det allmännyttiga
bostadsbolaget. Åtminstone
för Centern och Folkpartiet
som gång på gång försäkrat
väljarna att man vill ha ﬂer
hyresrätter. Valafﬁscher som
uppmanade väljarna att ”för
Ekerös framtid” rösta ja till
utförsäljning av bostadsbolaget tycks ha retat upp även
många borgerliga väljare,
bland annat på Lovö där 82
procent röstade nej och bara
18 procent ja till utförsäljning.

I det senaste riksdagsvalet
röstade 43 procent av väljarna
på moderaterna! Lovöbornas
kommentarer var tydliga:
”Alla måste ha någonstans
att bo – men alla har inte
råd att köpa sin bostad,
särskilt inte ungdomarna.
Vi vill inte ha ett segregerat
samhälle”. Därmed har det
”Folkomröstningsinitiativ”
som moderaterna och miljöpartiet drev igenom i riksdagen visat sig vara ett viktigt
sätt för väljarna att visa vad
man vill i viktiga frågor. Om
istället partitillhörigheten i
kommunfullmäktige hade
fått fälla utslaget skulle Ekerö
bostäder nu varit sålt. Och
om inte Carpelan hade lyckats reta upp många väljare
genom att försöka kuppa
igenom ett försäljningsbeslut
så hade den lokala folkrörel-

– Krister Skånberg

Vid denna pressläggning
har alliansen meddelat att
Ekerö bostäder inte kommer
att säljas. Se artikel sid 4.

Jungfrusundsskogen är redan ett reservat – fast bara för skidåkare
 REPLIK
Till skillnad från Anders
Roman tycker inte jag att
vi har mycket gemensamt,
förutom att vi båda är
hundägare. Sedan 1950 har
jag tillbringat mycket av min
fritid på Jungfrusundsåsen.
Som barn lekte vi och cyklade på gångvägar och stigar
och senare blev jag en av
ryttarna på åsen, som då var
till för alla. När sedan Mälarö
SOK etablerades uppstod de

problem som ﬁnns än idag,
eftersom alla större stigar
och ridvägarna omvandlades
till motionsspår.
Jag vill också påpeka att
jag nu har min sjunde hund,
har gått både lydnads-, spåroch sökkurser och även
tävlat och vet alltså hur en
hund uppfostras och även
hundens behov. Detta som
en kommentar till att Anders
Roman antyder att jag inte
vet vad hunden uppskattar
och att jag och min hund

skulle vara en av dem som
”trampar sönder spåren”!
Tro det eller ej, men jag
tillhör faktiskt de många
”kloka hundägare som går
egna stigar i skogen” under
hela den tiden som inte snön
ligger djup. Om Anders
Roman hade läst min insändare rätt så har jag aldrig
önskat preparering av ”mina
gångvägar”. Vi som inte
åker skidor önskade bara att
kanske, när snön kommer,
kunna få tillgång till någon

av de slingor som Mälarö
SOK idag ändå preparerar.
Spår behöver dessutom
inte dras där, vilket minskar
ert enorma arbete lite. Det
skulle verkligen vara ”att
visa varandra hänsyn och
att samsas i skogen”, istället för att hänvisa oss till
”parkvägar och gångbanor”.
Det är inte lätt att ta sig fram
i hög snö och obanad mark
när man inte ens hittar de
mindre stigarna i snön och
varken ser rötter, stenar,

Vad hände i Stenhamra C?

Öpartiet gillar konstruktiv kritik

REPLIK


REPLIK


Då det råder oklarheter och
rykten beträffande städning och uppsnyggning på
Ica-fastigheten vill jag här
klargöra vad som hänt. Jag
har gjort de ﬂesta markarbeten efter egna idéer och
fått mycket uppskattning
från stenhamraborna och
företagarna där. Det har
förekommit ett antal insändare i vår tidning som på
olika sätt beskrivit det förfall
som rått på Ica-fastigheten:
”Sorgligt Stenhamra centrum”, ”Nu är det värt ett
besök i centrum” och ”Vad

sen Behåll Ekerö bostäder
kanske inte hunnit att på en
vecka samla in nödvändiga 10
procent av de röstberättigades
namnteckningar för att kunna
begära folkomröstning. Det
är glädjande att sådana försök
straffar sig. Nu hoppas vi bara
att tillräckligt många borgerliga kommunfullmäktigeledamöter tar fasta på väljarnas
besked: Vi vill behålla Ekerö
bostäder och ha ﬂer hyresrätter. Och att Carpelan eller
hans efterträdare inser att
det är dags att utveckla Ekerö
bostäder. Kanske tillsammans
med en seriösare delägare?

glad jag blev, någon har löst
problemet”. Jag har nu haft
pension några år men har
kvar maskiner med mera för
den här typen av arbeten och
beslutade mig för att ta tag i
problemet. När jag är klar så
här långt och sammanställer mina utlägg uppgår de
till 72000 kronor exklusive
moms. Huvuddelen har
jag fått ersättning för från
fastighetsägarna. Nu fattas
bara några tusenlappar men
glädjen som visats mig från
glada stenhamrabor är också
mycket värt för mig.
– Stig Mårtensson

Signaturen ”Osäker 2014”
tycker att vi i Öpartiet blivit
gnälliga. Det är möjligt att
det verkar så i tidningen
men vi tycker att det främst
beror på att Moderaterna gör
sitt bästa för att förmedla
en sådan bild av oss. För att
du ska få en liten motbild
kan vi berätta att vi under
den senaste tiden arbetat
för att stoppa försäljningen
av Ekerö bostäder, försökt
att hålla nere bilavgifterna
på Slagstafärjan (”lyckades”
få höjningen att stanna på
20 procent istället för 40

procent) och lagt mycket tid
för att få kommunstyrelsen
att se till att Ekerö skulle
få ett trygghetsboende vid
Ekebyhov (vi misslyckades
med detta). Under perioden 2011 tills idag har vi
lagt 73 procent av de förslag
(motioner) som kommit in
till kommunfullmäktige.
Övriga åtta partier har tillsammans lagt 27 procent av
förslagen. För att driva på
utvecklingen inom vissa
områden har vi ställt 44
procent av frågorna (interpellationer) medan övriga
partier tillsammans ställt 56
procent av frågorna. Detta

UNNA DIG!

är inget absolutmått på hur
vi lyckas i politiken men det
är en faktaredovisning som
visar att vi jobbar för att förbättra Ekerö. Vad det gäller
din kritik så är den tyvärr lite
svår att svara på eftersom du
inte preciserar vad du anser
vara gnälligt. Gör gärna det
så kan vi diskutera och förhoppningsvis förbättra vår
politik. Öpartiet är ett helt
öppet parti som välkomnar
konstruktiv kritik. Du och
alla andra medborgare är så
välkomna att på vår hemsida eller via direktkontakt
uttrycka dina/era åsikter
och förslag. På våra styrelse-

stubbar eller gropar. Det är
ju dessutom absurt att påstå
att vi som privatpersoner ska
ordna egna spår – ”som vi
andra har gjort” med hjälp av
klubb och kommun.
”Förslaget att göra separata
reservat för delar av skogen”
tycker inte Anders Roman
om. Är det inte just vad alla
motionsspår har blivit?
Reserverade endast för
skidåkare!
– G Hansson

möten tar vi alltid upp och
diskuterar de förslag och
åsikter som kommit in från
medborgarna. Ibland ligger
sådana förslag till grund när
vi lägger motioner i fullmäktige. Vi ser helst att den
som lämnar åsikter och förslag står för dessa med eget
namn. Det blir då mycket
seriösare och underlättar
framtida kontakter!
– Berth Fransson,
ordförande Öpartiet
Ylva Forslid,
gruppledare Öpartiet

Hos oss är du i trygga händer!

FRISÖRER Lisa Bergman frisörmästare, internationell Redken colorist, make up artist, invald i ICD,
examinator, ledamot i utbildningsnämnden SFF. Specialist på färg- och uppsättningar.

Carolina Åkerlund Björn Axén Akademi-examen, gesällbrevsdiplomerad, hårförlängningsspecialist.
TROXHAMMAR

BUTIKSBY

Nyhet för
PIZZA-älskare!
Nu kan du få äkta Italiensk
stenugnsbakad pizza på
Café Ramla in. Välkomna!

Bare Minerals make up diplomerad

HUDTERAPEUT Camilla Nordén Cidesco diplomerad, certiﬁerad SHR-terapeut, diplomerad öronoch näshåltagare, Bare Minerals make up diplomerad. Malin Ridderström Leg sjuksköterska certiﬁerad
för Stylage hudﬁllers
FOTVÅRDSSPECIALIST Tina Selander diplomerad och certiﬁerad medicinsk fotvårdare, undersköterska, Bare Minerals make up diplomerad
Nu kan du boka
tid via nätet!

T h
Troxhammar
B
Butiksby
tik b
Telefon: 08-654 88 44
www.salongl-ekerö.se

Vi lämnar
nöjd-kund-garanti!
Välkommen!
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Hyresrätter viktigare än badhus
Har funderat länge på varför
den här kommunen inte
bygger några lägenheter? Vad
är problemet som tydligen
inte andra har? Det är ett väldigt tjat om badhus. Bostäder
är mer viktigt ! Det byggs
villa på villa. Det verkar i
alla fall inte vara någon brist
på mark? Skilsmässorna är
många. Hur löser man det
när den ene behöver bostad?
Många barn är inblandade
som behöver bägge sina
föräldrar på nära håll. Jag kan
inte tänka mig att de har råd
att hosta upp en miljon för
ett renoveringsobjekt till

lägenhet eller bor de i skogen
kanske, som jag! Jag har barn
och är ensamstående. Man är
ju looser redan där när man
bor här. Hyrorna är svindyra
om det överhuvudtaget går
att få tag i en lägenhet. Den
här kommunen är ju bara för
dem som har pengar eller
bott här tillräckligt länge så
de hunnit betala av sina lån.
Har kollat in andra bostadsförmedlingar i andra kommuner. Där kan man få reda
på hur många som söker en
lägenhet. Inte för att man
skriver ut namn på vem som
söker, utan man får en vink

om hur man ligger till. Det
är tydligen hemligstämplat
här och man lever i ovisshet
och det enda svar man får
är: Det är bara att söka och
hoppas på tur! Jag har slutat
tro. Jag sjunker ner i depression och mår dåligt över
att jag inte har ett eget hem
där mitt barn kan få ha det
tryggt och fortfarande ha en
mamma vid sin sida som mår
bra, men vem bryr sig? Svara
på varför man inte bygger
lägenheter i den här kommunen?

Traﬁkfara


REPLIK

Nu börjar tiden då de trikåklädda motionscyklisterna
kommer ut på de starkt
traﬁkerade vägarna med sina
tävlingscyklar och riskerar
både sina och andras liv.
Det jag reagerar på är att de
inte använder cykelbanorna
där sådana ﬁnns. På många
ställen är de asfalterade
cykelbanorna i bättre skick
än den stora körbanan! Ändå
kör man ute bland bilar och
bussar, ibland två eller ﬂer i
bredd. Jag skulle vilja ha en
förklaring till varför dessa
cyklister inte använder
cykelbanorna.

Alliansens syn på det
kommande valresultat
i folkomröstningen om
Ekerö bostäder är verkligen
märklig. I förra numret av
Mälaröarnas nyheter påstår
alliansen att de medborgare
som väljer att inte rösta har
svarat ett tyst ja på frågan om
försäljningen. Sannerligen
en mycket märklig tolkning. De medborgare som
inte deltar i valet har ju inte
sagt någonting! De avstår
och ingen, varken ja- eller
nej-sidan, kan räkna in dem i
sin valmanskår. Med samma
konstiga logik skulle nejsidan kunna säga att de som

Demokraten

Vid denna pressläggning
har alliansen meddelat att
Ekerö bostäder inte kommer
att säljas. Se artikel sid 4. RED

ET

västkSuccén frå
uste
n
på os n, nu ock
tkust
s
en å

– Uppgiven mamma

Alliansens desperation
avstår att rösta har lämnat ett
tyst nej eftersom de inte vill
ha någon förändring, det vill
säga de vill att kommunen
ska fortsätta att äga Ekerö
bostäder. Nej alliansen! Visa
respekt för valresultatet
även om det skulle gå er
emot. Om nej-sidan vinner
så förväntar jag mig att ni tar
konsekvensen och avstår
från att sälja Ekerö bostäder.
Något annat vore en skymf
mot oss väljare.

NYH

– Normal cyklist,
Kungsberga

Håll botten ren och fri från
beväxtning – hela säsongen
NONSTOP EC är en ny generation självpolerande
kopparbaserad bottenfärg som har en unik effekt
mot beväxtning. Vi tar succén NonStop VK vidare
och lanserar nu NonStop EC för ostkusten. Glöm
allt som heter slipning och skrapning. Skölj rent på
hösten och rulla på ett nytt lager när det våras.
Välkommen in i butiken så berättar vi mer om
Jotun Yachting-sortimentet!

< SJÄLVPOLERANDE KOPPARBASERAD
BOTTENFÄRG FÖR OSTKUST
< UNIK EFFEKT MOT BEVÄXTNING
< INGEN SKRAPNING ELLER SLIPNING
< FÖR ALLA BÅTAR UPP TILL 50 KNOP

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

Kom du ihåg att ta backup av ditt företag?!
Betrakta dessa odds: ett av två företag återvänder inte till marknaden efter ett datahaveri…
av de som gör det, går 50 % i konkurs inom 2 år.
I samarbete med The Online Backup Company AB erbjuder Binärdata AB Online Backup
och Disaster Recovery tjänster, ett snabbt och enkelt sätt att säkerställa att er data är i
tryggt förvar.
Läsare av MN får gratis etablering av OBCs tjänster under april. Kampanjkod: MNAPR
För ett förutsättningslöst samtal kring vad det innebär att bli kund hos OBC,
kontakta Leif Rickegård på Binärdata AB på mobil 0707 139 000 eller epost: lr@binardata.se

Skandinaviens ledande leverantör av backup och disaster recovery. Läs mer på www.onlinebackupcompany.se eller www.binardata.se
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Läget inför fotbollsäsongen
FOTBOLL | Fotbollsäsongen drar
igång och redaktonen har frågat
hur läget är i Mälaröarnas A-lag.

första matchen kommer troligtvis
att bli när serien startar. Men det
ﬁnns god potential i truppen, särskilt i förhållande till den nivå laget
kommer att spela på i division 5.
Några av spelarna har tidigare spelat
i division 3.

 ADELSÖ IF
Hur är formen i Adelsö IF:s Alag, Ulf Brursmarck, lagets tränare?
– Försäsongen har varit ok så här
långt. En tredje placering i Färingsö
träbollen, en kvartsﬁnalplats i Systemair Cup som är en inomhusturnering med bara division 4 och division 5 lag samt att vi hunnit spela
fem träningsmatcher med blandade
resultat. Nu återstår sex träningsmatcher före premiären borta mot
Västerort IF 20 april. Dock kommer
årets serie bli tuff. Den kallas allmänt för Stockholms svåraste division 7-serie. Vi hoppas att vi räcker
till.
Vad är målet för säsongen?
– Vi fortsätter vår satsning mot division 6 som är det primära målet.
Förra året tog laget sig till en tredje
plats i serien. Det var lagets bästa
prestation på tio år. Adelsö IF förlorade endast två matcher i serien.
Har ni några nykomlingar?
– För att nå vårt mål har vi breddat
truppen med spetsspelare i form
av David Andersson, Peter Olsson
från lokalkonkurrenten Munsö IF,
Robin Ränne och Alexander Olausson från Stockholm BK, Mikael Leijon från Hässelby SK och Houssein
Soumare från Carioca KIF. Förutom
att konkurrensen ökar i A-laget så
kommer vårt reserv/utvecklingslag
komma starkare till seriespelet.

 EKERÖ IK DAMER
Hur är formen i det nystartade
damlaget i fotboll inför säsongsstarten, Thomas Hjelte Ekerö
IK?
– Formen är svårbedömd eftersom
vi inte spelat någon match ännu och

Var kommer spelarna ifrån?
– Damlaget Ekerö IK är nystartat
för i år och alla spelare är nyförvärv,
främst från Skå IK, men vi har även
en spelare från IF Brommapojkarna.
Vad har ni för målsättning under
säsongen?
– Målsättningen är att genomföra
ett bra år där vi etablerar en stomme som kan lyfta laget högre upp
i seriesystemet så småningom. Vi
skyndar långsamt och har stort tålamod. En annan målsättning är att
några spelare ur vår äldsta ﬂicktrupp
F 98/97 ska få prova på seniorspel i
år. På sikt är damsatsningen lika viktig som satsningen på vårt herrlag i
division 3. Utifrån nivå och målsättningar ska lika stora resurser ges till
damlaget som till herrlaget.

 EKERÖ IK HERRAR
Hur är formen i herrarnas Alag i fotboll inför säsongsstarten, tränare Thomas Dahlberg
Ekerö IK?
– Det är svårt att säga något om
formen. Den varit både upp och
ner, med en hel del sjukdomar och
frånvaro av andra orsaker. Men det
finns hopp om att det ska bli en
bra säsong. Den första seriematchen spelar vi den 14 april mot ett
gotländskt lag.
Har ni några nya spelare för säsongen?
– Vi har flera nya spelare som har
kommit till oss sedan förra säsongen och ännu är inte alla spelare klara.
Vad är målsättningen för säsongen?

– Den officiella målsättningen
från föreningens sida är att vi ska
etablera oss i division 3 och gärna
i den övre halvan. Men divisionen
består av väldigt jämna lag och sex
av de tolv lagen som ingår kommer antingen att flyttas upp eller
ner en division, vilket gör att det
är väldigt svårt att förutsäga hur
det ska gå för oss. Naturligtvis
kommer vi att göra så bra ifrån oss
som vi bara kan i varje match.

 MUNSÖ IF
Hur formen är för laget, Anette
Mattsson tränare för Munsö IF?
– Vi har valt att lägga oss på en
lägre nivå än många andra division 7-lag då vi tycker att det fortfarande ska vara lekfullt och ett
nöje att få spela. Men det ser bra ut
med tanke på de förutsättningar
vi har med träningsmöjligheter.
Vi vill hitta tillbaka till glädjen
med fotbollen igen då vi hade ett
tufft år förra året med massor av
skador och ingen målvakt. Allt
detta påverkade oss på ett negativt
sätt och vi ser nu att glädjen börjar
komma tillbaka och att vi bara vill
spela fotboll och ha roligt.
Har ni några nykomlingar?
– Vi har förstärkt laget med fem till
sex spelare samt några veteraner
som vi kommer att använda i år.
Och vi har blivit av med två spelare som valt att spela med annan
klubb och en spelare som tagit en
timeout ett tag.
Vad är målet för säsongen?
– Årets målsättning är att spela
en glad och rolig fotboll och att vi
ska hålla oss skadefria. Vi ska gå
ut och ha roligt samt låta de nya få
komma in på ett bra sätt. Sedan är
vi medvetna om att det kommer
att krävas mycket om vi ska kunna
få ett bättre år än det förra. Men vi
har mycket skratt och lek på våra
träningar nu och det känns som en
viktig del i vårt fortsatta jobb för
att få fart på laget igen.

 SKÅ IK DAMER

 SKÅ IK HERRAR

Hur är formen i damlaget, Kjell
Hellström, damansvarig fotboll, Skå IK?
– Vi har under våren drabbats av
lite sjukdomar i truppen men
hoppas att alla är fräscha när serien börjar i mitten på april. Lördagen den 28 april spelar damlaget sin första hemmamatch på
Svanängen mot IK Frej. Vi hoppas
att fler kommer och tittar på våra
matcher. Vill ni se fartfylld offensiv fotboll ska ni komma och se
damlagets matcher.

Hur är formen i A-laget inför säsongsstarten, Rolf Claesson Skå
IK fotboll?
– Formen är på uppåtgående efter
en hård och tuff försäsong. Vi vann
senast en träningsmatch mot division 4-laget Panellinos med 5-0. Vi
hade dock två raka förluster på de
två första träningsmatcherna. På de
inomhuscuper vi spelat har det varit
både toppar och dalar, men utan någon turneringsseger som förra året i
vår egen cup ”Färingsö Träbollen”.

Vad är målet för säsongen?
– Skå IK damlag står inför en stor
utmaning denna säsongen. Målet
är att vinna serien division 3 Stockholm. Serievinst innebär direktkval
till nya division 1 som kommer
igång 2013. Damfotbollen gör om
seriesystemen och kommer i fortsättningen att mer likna herrfotbollen med allsvenska, superettan
samt 6 division 1 serier i nationella
seriesystemet. Från division 2 och
neråt kommer serierna att ligga i
den lokala organisationen i Stockholms fotbollsförbund. En plats
bland de 3-4 första i serien innebär
en division 2 plats nästa år.
Har ni några nykomlingar?
Vi har en trupp som för närvarande är något tunn men med flera
spelare med hög klass. I damtruppen har även de fotbollsbegåvade
flickor 95-laget flyttat upp. Sammanlagt är det en trupp på 27 spelare. Vi har även vårt farmarlag
Skå DFF i division 4 där de som
vi vill utvecklas får spela i en bra
serie. Damlaget tränas även i år
av Joel Zachrisson och Tor-Leif
Bengts samt Anders Pettersson
som följt flickor 95-laget upp i
damtruppen.
Sjukvårdsansvarig och allt i allo är
Irene Johansson och jag är lagledare för laget.


DET HÄNDER
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361
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515
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584
590
623
618

41
35
30
28
26
24
23
18
16
9
9
5

INNEBANDY
Herrar div 4 v
Ekerö IK
Stockholm IBK
Skå IK
Vällingby BK
Västerorts IBK
Ulvsunda IBP
Mariebergs SK
IK Wasa
IK Ängen/Sätra
Midsommarkransen

Herrar div 4 ösv
Huddinge HK
20
Trångsunds HK
20
BK Bitter
20
Djurgårdshofs IK HK 20
Sannadals SK
20
Sorunda IF
20
IK Stubbhagen
20
Södermalms BK
20
Åkersberga HK
20
Väntorp / AIK
20
Skå IK
20
Lidingö HK
Utgått

16
16
10
9
9
8
6
6
5
2

0
0
0
1
0
1
2
0
1
1

2
2
8
8
9
9
10
12
12
15

167
112
125
79
97
96
99
90
70
80

-

80
50
124
92
126
104
93
109
109
128

48
48
30
28
27
25
20
18
16
7

Herrar div 5 b
Järfälla IBK Ungdom
Stäkets IF
Lidingö IBF
Stockholm West
Mälarö IBK
IBK Sundby
Hässelby IBK
Ängby IF
Östermalms IBS
IK Economus

18
17
17
16
17
17
17
16
17
18

TILL DEN 22 APRIL

FOTBOLL | Herrar div 3 NS: 14/4 kl 14:30 Träkvistavallen: Ekerö
IK - Fardhem IF
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595
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15
13
12
4

15
13
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7
7
6
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4
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1
1
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0
2
1
0
2
2
1

2
3
3
6
8
9
11
9
11
17

186
120
120
104
168
80
102
79
93
70

-
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69
86
69
119
95
120
82
172
236

46
40
38
30
23
22
18
17
14
1
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18
18
18
18
18
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18
18
18

Vad har ni för målsättning under
säsongen?
– Målsättningen för A-laget är att
göra en satsning mot divsion 3. Kanske lyckas vi nå dit redan i år, men i
varje fall i framtiden. Vi siktar alltid
på att bli bättre än förra säsongen
och 2011 slutade vi 4:a i division 4M.
Utvecklingslagets målsättning är att
vinna sin serie (R3B). Men fokus är
alltid att utbilda nya A-lagspelare.
A-laget har premiär den 18 april mot
Andrea Doria och utvecklingslagets
premiär spelas mot Sollentuna den
20 april.
LO BÄCKLINDER/EWA LINNROS

LÄGET! 26 MARS

Damer div 3 ösv
Huddinge HK
AIK
Hammarby IF HF
Gustavsbergs HF
Årsta AIK HF
Gubbängens HK
Notlob IK
Haninge HK
Skå IK
BK Salem
Sportsgear DHK
HK Spifen

Har ni några nykomlingar i laget?
– Vår tränare Jocke Bengtsson
har satt truppen till en 22-manna
trupp. Våra nya spelare är Johan
Him Jensen från Sigtuna, Anton
Liljemark från Edsbyn, Benjamin
Fjelstad från FC Kasam, William
Karlsson från Vargön, Alex Classon och Alexander Pansera. De
två sistnämnda är båda 95:or från
Ekerö IK med rötter i Skå. Sedan
har vi vårt utvecklingslag som
också är vårt reservlag. Syftet med
utvecklingslaget är att få fram
kommande A-lagspelare. Stefan
Eriksson tränar dem och de är en
trupp på 17-18 spelare. De slog
Ekerö BOIS i en träningsmatch nyligen. De har också några nya spelare från Ekerös juniorlag.

FOTBOLL | Herrar div 4 M: 21/4 kl 12 Svanängens IP: Skå IK &
Bygdegård - Långholmen FC

Vid denna tidnings pressläggning var matchkalendern inom flera
divisioner ej klar.

FORTS PÅ SIDAN 38

Sportnyhet?
Skicka kort text till:
sporten@malaroarnasnyheter.se
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| 50 år sedan

)-

Livlig verksamhet på Adelsö,
på vägarna och i Tappström…

EKERÖ / 08-560 446 63 / MAKLARHUSET.SE

50 ÅR SEDAN | Våren
1962 gör Mälaröpolisen en
”flygande” polisrazzia. På
Adelsö har ungdomarna
fullt av aktiviteter och
planerna för en skola i
Tappström verkar gå i lås.
Regeringen har medgett
Ekerö kommun att sätta igång
uppförandet av den länge
diskuterade skolanläggningen
i Tappström. Kostnaderna
för skolan har beräknats till
omkring sex miljoner kronor.
Stadsbidraget väntas uppgå
till drygt en och en halv miljon kronor.
I samma tidning rapporteras också om den ”ﬂygande”
polisrazzia som Mälaröpolisen utfört. ”Sammanlagt ett
tjugotal bilister antecknades
i olika delar av Ekerö och
Färingsö. En misstänktes för
ratfylleri, en annan körde
utan att inneha körkort och
en tredje ﬁck sin vagn belagd
med körförbud, den hade en
rad deffekter. Många bilister
saknade försäkringskvitton
och radiolicenser.”
Kanhända blir det lite lugnare bland bilisterna tack vare
de afﬁscher mot ungdomsfylleriet som ”Vi unga-klubben”
på Adelsö hjälpt till att sätta
upp. Under rubriken ” Vi
unga på Adelsö i livlig verksamhet” kan läsarna ta del av

Birgitta Berle, Anna-Lena Hörnestam, Kristina Lennartsson och AnnMarie Petersson visar upp sina egenhändigt sydda kläder. Längst till
höger fru Linné Kulle Lindblad.

en rad aktiviteter som pågått
inom denna klubb under det
gågna verksamhetsåret.
Man har haft studiecirklar i
musik, Bygdetidningen som
gjorts i studiecirkeln ” Vi gör
en bygdetidning” har sålts
av ”Vi unga” och man har
dessutom avyttrat 200 ”Vi
unga-lotter”, ordnat familjerally och en soaré med en
behållning på 233 kronor som
skänkts till Rädda barnen.
” Klubbens årsmöte leddes
av Dag Lindblad. Man beslöt
bland annat att engagera sig
för simkunskap och vidare
ska klubben hjälpa till med
anskaffning av en mikrofon-

anläggning till hembygdsgården. I samband med årsmötet
delade distriktsungdomsledare Harry Karlsson ut Vi
ungas fackelmärken och ledde
tävlingar. Klubbens egna
spelmän underhöll med god
musik. Deltagare i studiecirkeln ”Vi tonåringar syr själva”
visade upp egenhändigt sydda
kläder. Klubbens allt i allo,
fru Linnéa Kulle-Lindblad,
ﬁck en bok som belöning
för sitt verkligt goda arbete,
som bland annat visat sig i
att klubben under året ökat
sitt medlemstal från 12 till 25
medlemmar.

STENHAMRA / KLEVBERGSVÄGEN 141

GAVELLÄGE I TOPPSKICK
Accepterat pris: 2 600 000 kr / Boarea: 64,8 kvm
Ett av de absolut ﬁnaste husen i området där allt nyligen
smakfullt har renoverats. Ett av de få husen med det
attraktiva öppna gavelläget.
Mäklare: Johan Siönäs, 0708-10 12 24

SÅLD FÖRE VISNING!
ÄNNU EN GÅNG HAR JAG SÅLT EN ATTRAKTIV BOSTAD
TILL ”ALL TIME HIGH” – FÖRE VISNING!
KONTAKTA MIG – JAG VET HUR MAN GÖR!

JOHAN SIÖNÄS, 08-560 446 63

EWA LINNROS

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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Ekerö IK:s A-lag i innebandy.

Foto: Stefan Rosenberg

Ekerö IK:s innebandylag
serievinnare i divison 4 västra
INNEBANDY | Ekerö IK blev serievinnare i innebandy, herrar division 4 västra.
Sveriges pojklag i curling visar stolt upp sina silvermedaljer. På bilden från vänster: Coach Mats Wranå, Jordan Wåhlin, Rasmus Wranå, Daniel
Lövstrand, Axel Sjöberg från Ekerö och Patric Mabergs.
Foto: Karin Sjöberg

VM-silver i curling
CURLING | Sveriges pojklag i curling med ekeröbon
Axel Sjöberg vann silver i
junior-VM som avslutades
i Östersund andra helgen
i mars.
– Det är den bästa placeringen vi har haft. Det är
verkligen jätteroligt, säger
Axel Sjöberg.
Han och lagkamraterna

Rasmus Wranå, Jordan
Wåhlin, Daniel Lövstrand
förlorade mot Kanada som
vann med 10-4. Bronset
gick till Skottland efter 7-3
mot Norge.
– Vi var det yngsta laget
i tävlingen. Medelåldern i
laget är 17 år, berättar Axel
som snart fyller 17 år själv.
Han har ytterligare fyra år
kvar i juniorklassen.

Axel Sjöberg har spelat curling i snart sex år.
– När min pappa var med
i paralympics 2006 och tog
brons i curling tyckte jag
det såg roligt ut och ville
prova.
Axel Sjöberg spelar i
Sundbyberg och tränar tre
dagar i veckan. Sedan är det
turneringar nästan varannan helg.

För dig som vill ha
service och brett
produktutbud !
från

400:-

2

Brädgård 5 000 m2
Mark 21 000 m2

Öppettider: mån-fre 6:30-18, lör 9-14
Ö
44EL     s &AX    
IINFO FARINGSOTRASE s WWWFARINGSOTRASE
&&ËRENTUNAV    3KÍ

EL

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

EWA LINNROS

Deklarera elektroniskt och
få pengarna före midsommar
Den som deklarerar på dator, med
sms, knapptelefon eller med Skatteverkets app för smartphones kan få
pengar tillbaka före midsommar.
Deklarera via ombud
Nu kan du låta någon annan
deklarera elektroniskt åt dig
och då kan du få pengar tillbaka
före midsommar. Är du enskild
näringsidkare eller äger en skogseller lantbruksfastighet kan du
också få pengar tillbaka före
midsommar om du deklarerar
med e-legitimation.

Leverans

Butik 2 000 m

– Nu är snart säsongen slut,
det är bara en liten turnering kvar. Sedan smälter
isarna. På somrarna blir
det fys- och styrketräning,
fortsätter Axel Sjöberg.
Han vet inte riktigt säkert ännu om han kommer
att satsa på en proffskarriär,
men det är möjligt.

Säsongens sista match för Ekerö IK:s herrlag i division 4 västra
gick mot Midsommarkransen.
Ekerö IK segrade med 9-6 och därmed var seriesegern ett
faktum. Skå IK som spelar i samma serie hamnade också i seriens topp på en tredje plats i tabellen.

Har du frågor om din deklaration?
De flesta svar finns på skatteverket.se. Du kan också ringa
oss på 0771-567 567 eller besöka
något av våra servicekontor.

Våra servicekontor
På servicekontoren kan du lämna
din pappersdeklaration.
w7¸HIVQEPQ, Magnus Ladulåsg. 67
w'MX], Klara Vattugränd 1
(Både Södermalm och City har öppet
mån 9-18, tis-fre 10-16)
w,EPPYRHE, Hallunda Centrum
(mån-ons 10-16, to 10-18, fre 10-16)
w/MWXE, Färög. 5
(mån 10-16, ons 10-18, ons-fre 10-16)
w7YRHF]FIVK, Järnvägsgatan 20
(mån-tis 10-16, ons 10-18, to-fre 10-16)
Skärtorsdag 5 april har Södermalm
och City öppet 10-14 och Hallunda,
Kista och Sundbyberg har öppet 10-12.
Valborgsmässoafton 30 april har
Södermalm och City öppet 9-16 och
Hallunda, Kista och Sundbyberg har
öppet 10-14.
Den 2 maj har alla servicekontor i
Stockholmsområdet öppet 9-20.
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  SÄLJES

  KÖPES









Billig båttrailer för roddbåt
4 m för sjösättning med bil,
max 2000 kr. 073-975 57
60. Eskil
Jag köper vinylskivor från
1950-talet till nutid. Rock,
progg, jazz, punk, reggae,
hårdrock mm. Hämtar på
plats och kontant betalning.
Betalar bra för välbehållna
skivor. Jörgen. 073-808 12
28. jorgen.skoglund64@
gmail.com
Vacker Majolikalampa 1800tal med ljushållare samt
fotogenbelysning 3.000:Hämtas på Färingsö
070-825 62 60.
Ford Fiesta -92 med motorvärmare, vinterdäck. 16 000
mil, 7000 kr. 560 423 94.
Symaskin Husqvarna 1950tal. 500 kr. 070-850 85 64.

  ÖNSKAS HYRA




älskar kroppskontakt.Lyssnar till kommandon såsom
hit, stanna, fot, apport, sitt,
ligg, din plats. Ekuddsvägen
fr. 2012 -06. Husse Anders
Svensson på 072-300 45
75 eller maila andsven70@
hotmail.com
Behöver du hjälp med dina
gnagare? Jag är en 14-årig
tjej som kan ta hand om
dem medan du är på semester. För mer information
maila på sommrigt3679@
hotmail.com

  ROSOR OCH TACK

MITSUBISHISTOCKHOLM.SE - FITS YOUR LIFE

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

I samtliga priser ingår:
Í'SJTFSWJDFSNJM
Í7JOUFSIKVMQBMVGMH
Í'SJMOFCJMWJETFSWJDF

ÍSTCJMHBSBOUJ
ÍSTWBHOTLBEB
ÍSTGSJBTTJTUBOT





Pappa med tre barn bosatta
på Ekerö önskar hyra mindre stuga eller enkelt torp
ute på Ekerö eller Färingsö
gärna med närhet till
sl-buss under perioden juniaugusti. Ring Mats: 073-513
52 44.

  ÖVRIGT


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.



Ett stort tack till alla
fantastiska gatsopare i vår
kommun! Ett lika säkert
vårtecken som fågelkvittret,
ljuset och värmen, är alla
dessa ﬁnt sopade vägar. Det
gör mina promenader till en
fröjd. Jämfört med Småland
där jag har mitt landsställe
är kommunen ett föredöme.
Där får man vänta länge. Siv

Sökes
dagishusse/
matte.
Supersnäll
Samojedtik
2 år,
skäller
aldrig,

• 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 utrymme. Var ute i god tid. Helst 2 v före utgivning.
• Manus tas inte emot via telefon eller fax.

ASX
179 900 kr
Sveriges längsta bilgaranti

1987 kr/mån*

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

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

ŠKODA Yeti fr. 183.400:-

ŠKODA Roomster fr. 139.900:-

ŠKODA Fabia fr. 120.400:-

Köp till Elegancepaket+ för 7.900:- värde 25.600:-

Köp till Elegancepaket+ för 7.900:- värde 20.300:-

Köp till Elegancepaket+ för 7.900:- värde 33.600:-

rwtuÕurvj}{xwrlùj{}quuj{nù ruu xumùȖrßnwxwus~|
ĖĜåju~vrwr~voupj{*ùj{tn{rwp||nw|x{ùr}}j{v|}²m
o{jvù}}n{kjlt|ynpuj{vnmvj{tknu|wrwp

rwtuÕurvj}{xwrlùj{}quuj{nùĝq²p}juj{nù~w|n}
à}xwjmn{~}x{ùj{rxÓn|}nwùjt{nurwpùĖěåju~vrwr~vß
oupj{ùj{tn{rwp||nw|x{ùr}}j{v|}²mo{jv

rwtuÕurvj}{xwrlù ~{mrvus~|ùj{tn{rwp||nw|x{
j{}quuj{nùĝq²p}juj{nùĖĚåju~vrwr~voupj{
r}}j{v|}²mo{jvùpvj}}x{ùjrx}r|yuj

100 kr/mån**

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
engångsbelopp 3600 kr i samband med bilköpet.

www.skodastockholm.se

BROMMA:
ULVSUNDAVÄGEN 118-132.
TEL: 08-503 339 33.
VARD 9–18, LÖR-SÖN 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.

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

AE Einarsson Byggnads AB

Jag behöver
någon att prata
datorer med!

UTillbyggnad

Ring

UOmbyggnad

Binärdata AB

UNybyggnad
UGeneralentreprenad
UKvalitetsansvarig

enl PBL – nivå E
för
asbestsanering

UKompetens

För offert:

36 61 45
Ring så spikar vi!

www.aeeb.se

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

Binärdata AB
0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

RANSC

H

R

IK

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

Gardinstänger och skenor OGardintyger
Markisväv OSybehör OGarn Omm

Plisségardiner
Lamellgardiner
Rullgardiner

D

S

MO

EN

T

3ERVICEVERKSTAD s 2ESERVDELAR
!CKREDITERAD vSLËCKA ORv
RB

Bedrägerier med fakturor
och över internet fortsätter
Nedan följer ett urval av de larm
och anmälningar som inkommit till
närpolisen och brandförsvaret på
Mälaröarna under de senaste två
veckorna.

Vi behöver
någon som
sköter våra
datorer!
Ring

O
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Jungfrusundsv 2
Träkvista
Tel: 560 355 01
Öppet:
Mån-fre 10-18
Lör 10-14

Måttbeställning

Nu kan Ni även göra
förbeställningar via nätet!
Gå in på vår hemsida www.ekerotaxi.se

= Personlig hantverkare =

Snickeri z Målning z Tapetsering z Renovering z Montering
www.mkc-tech.se 072-25 38 006 info@mkc-tech.se
)VNDWWRFK$QVYDUVI|UVlNULQJ527DYGUDJGHWÀ[DUMDJ

12 MARS | Polisen har en hastighetskontroll på Ekerövägen i höjd med Nyckelby. Sju personer får böter.
 ;d X_b Xh`Wh Xh_ddW f [d jecj _ Färentuna.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
vid ICA i Skå.
<hiajj_bb_dXhejjia[h^ei[jj\h[jW]
på Bryggavägen. Någon försöker borra
i ett gångjärn.
 IjbZ ][dec _dXhejj ia[h _ [d \hrådscontainer i Barrudden, Jungfrusund.
 Feb_i[d hWffehj[hWh jl f[hied[h iec
ej använt bilbälte på Jungfrusundsvägen vid Träkvista skola.
?dXhejjeY^ijbZia[h_[jj\h_j_Zi^kif
Ekerö och en toalett blir stulen.
13 MARS | Polisen har en hastighetskonjhebbf<h[djkdWl][dl_Z Skå kyrka.
Tre personer får böter.
 <hia j_bb X[Zh][h_ c[Z ^`bf Wl
en bluffaktura sker till ett företag på
Munsö.
Ojj[hb_]Wh[[jj\hiaj_bbX[Zh][h_c[Z
hjälp av faktura sker till ett företag i Träkvista.
8[Zh][h_ia[h_Ekerö centrum då en
person åkt taxi och springer iväg utan att
betala för sig.
 Feb_i[d ^Wh [d ^Wij_]^[jiaedjhebb f
Ekerövägen i höjd med Lindö tunnel.
Sju personer får böter för hastighetsöverträdelse samt en person som ej använt bilbälte.
14 MARS | Polisen har en säkerhetsbälteskontroll på Ekerövägen vid Träkvista torg. Tre personer får böter.
 Feb_i eY^ XhWdZah \h aW f [d XWbkongbrand i Ekerö centrum.
 Feb_i[d ^Wh [d ^Wij_]^[jiaedjhebb f
Stenhamravägen vid Klevbergsvägen.
<ohWf[hied[h\hXj[h$
 BWhc _daecc[h j_bb XhWdZ\hilWret om en gräsbrand mellan husen på
Klevbergsvägen i Stenhamra. Vid
XhWdZijohaWdi Wdaecij ^Wh XhWdZ[d
redan släckts av polis med en pulversläckare.
15 MARS | Polisen har en säkerhetsbälteskontroll på Jungfrusundsvägen i höjd
med Träkvista torg$ <ohW f[hied[h \h
böter.

20 MARS | Skadegörelse sker på en parkerad bil i Väsbyområdet.
 Ic_jd_d] \hd [d jhWÓaeboYaW c[bbWd
[dX_beY^[d\oh^`kb_d]ia[h_aehid_d]en Stenhamravägen-Färentunavägen.
 IjbZ Wl [d Xjcejeh ia[h l_Z Ekerö
båtklubb.
?dXhejjia[h_[jj]WhW][_Väsbyområdet där man krossar rutan till en parkerad bil.
IeccWhZYaXb_hijkbdWkh[jj]WhW][_
Gustavalund, Ekerö.
;dXhWdZkjXhoj[h_[d^]c[ZXhj[_
Lovö kyrkallé.
Många mälaröpendlare tar olovligen bussfilen, men en hel del av dem drabbas av dryga
Foto: Lo Bäcklinder
böter.

IaWZ[]h[bi[ia[hf[dfWha[hWZX_b_
Tappström.
8[Zh][h_l[h_dj[hd[jia[hj_bb[dfh_vatperson i Drottningholm.
;dj[hhd]iaej[hXb_hijkb[dkh[jjbij
garage vid Maskbacken.
Feb_i[d^Wh[dia[h^[jiXbj[iaedjhebb
f 8ho]]Wl][d l_Z Ekerö centrum.
Sju personer får böter.
16 MARS | Inbrott sker hos ett företag i
Ekerö centrum.
 ;d abejj[hWdcbWd _daecc[h \hd
Stenhamra.
17 MARS | Två personbilar får varsitt
framdäck sönderskuret i Skå.
;a[hfeb_i[daedjhebb[hWhXkiiÓb[df
Ekerövägen.
18 MARS | ;dbijYoa[bXb_hijkb[d\hd
en tomt i Stenhamra.
Ic_jd_d]\hd[dfWha[h_d]iiaWZWia[h
på Ekerö.
Ojj[hb_]Wh[[dbijYoa[bXb_hijkb[dl_Z
Träkvistavallens busshållsplats.
 ;jj hZ`kh Xb_h fahj f Malmviks
gårdsväg, Drottningholm.
19 MARS | Kontokortsbedrägeri över internet sker mot en privatperson i Stenhamra.
 ;jj hZ`kh Xb_h fahj l_Z Drottningholm.
 <hia j_bb X[Zh][h_ c[Z ^`bf Wl [d
falsk faktura sker till en person i Ekerö
centrum.
Jh[f[hiedXb_hX[ijkbdWff[hiedb_]W
tillhörigheter ur ett omklädningsrum i
Tappströmsskolan.
IaWZ[]h[bi[ia[hf[jjiefahb_ Gräsåkersområdet.

21 MARS | Stöld av en spritﬂaska sker på
ioij[cXebW][j_Ekerö centrum.
 ;d cWhaXhWdZ ia[h l_Z Brostugan,
:hejjd_d]^ebc$8hWdZah[dibYa[heY^
polisen skriver en anmälan.
IjbZWl[jjcj_dijhkc[djia[h\hd[d
fasad i Ekerö centrum.
?dXhejjeY^ijbZia[h_[dieccWhijkga i Ilända"<h[djkdW$
22 MARS | En person får böter för hastighetsöverträdelse vid Kanton i Drottningholm.
;dcWhaXhWdZkffijhfJungfrustigen, Ekerö.
?Färentuna blir ett rådjur påkört.
Ic_jd_d]ia[h\hdjhWÓaeboYaWfLullehovsbron.
23 MARS | Ic_jd_d]ia[h\hd[djhWÓaeboYaW c[bbWd jl X_bWh l_Z 9eef  Aedsum, Träkvista.
8hWdZah[dWii_ij[hWhWcXkbWdif[hiedWb[dl_Z[jjf[hiedbo\j_Tappsund.
 8hWdZ\hilWh[j iWd[hWh Z_[i[b f l]banan i Färentunarondellen.
 ;d X_b f Ekerö utsätts för skadegörelse.
 ? Drottningholm utsätts en person
för försök till bedrägeri.
 IjbZ Wl ZYa ][h _ [d ]WhW][bd]W _
Gräsåker.
24 MARS | Egenmäktigt förfarande sker
i Färentuna$D]ed^WhÔojjWj[blW^itar från en hage till en annan där de blir
utan vatten.
25 MARS | Räddningstjänsten släcker
ett ﬂertal småbränder runt Ekebyhovsvägen.
 uddk [d ZYaijbZ kffjYai _ Gräsåker.
;dYoa[bXb_hijkb[d_Gustavalund.
 IjbZ ][dec _dXhejj _ X_b ia[h f Tegelbruksvägen.

PC Akuten
VERKSTAD
TRÄDGÅRD
z BILSERVICE
z BLOMMOR
z DÄCK & FÄLG
z BUTIK
z MASKINREP
z KAFÉ
z ENTREPRENAD
z ODLING
08-560 521 00
08-560 521 06
SÄTTRA GÅRD, ADELSÖ z WWW.WMRMASKIN.SE


i säkra händer

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

Skrotbilar

!LKOLÍS  !LKOTEST
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Dräger - Samma fabrikat
som Polisen ANVËNDER
H

%LOVNDGHUHSDUDWLRQHU
)UDPYDJQVLQVWlOOQLQJDU
%LOJODV/DFNHULQJ
H

hämtas
073-692 88 00

www.pcakuten.se

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

Person, lastbil & släp
Öppet

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

560 349 30, 528 006 55

–
–
–
–

BILVÅRD


Nybyggnadsplaner
Ombyggnadsprojekt
Bygglovsärenden
Arkitektritningar

Står ni inför om- eller nybyggnadsplaner? 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

BEGRAVNINGSBYRÅER


HANSSONS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Abrahamsbergsv. 31
Bromma
Tel. 25 71 17

Vi samarbetar med
samtliga försäkringsbolag
www.ekerobilskadecenter.com
4EL     s 3KÍ )NDUSTRIOMRÍDE

3KÍ INDUSTRI OMRÍDE s 4EL    
WWWEKEROBILVARDSE

BRUNNSBORRNING


MÄLARÖARNAS
BRUNNSBORRNING AB

Ring Gordon 0705-560 515
www.fonsterforum.se

Tel: 08-560 246 16 Fax: 08-560 346 72
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Service
z Däck
Däck
Service •
Plåtreparationer
Plåtreparationer

SFÖRBUN

Träkvista Bilservice AB
08-560 305 63

Vinnare av sommarsalongen 2010!

08-560 304 54
070-555 15 08

Sten- & plattsättning
Markplanering tomter
O Husgrunder
O Grundisolering/
dränering och avlopp
O Gräv- & schaktarbeten
O

b er ga
Å-

Flyttstädning?

l
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För hem och offentlig miljö
QKakel och klinker
QBadrumsrenoveringar
QGolvläggning – trä, plast, linoleum, textil
QUtnyttja ROT-avdraget

Vi utför kvalitetsstädning,
fönsterputsning & golvvård
till vettiga priser.
Även veckostädning.
Självklart har vi
ansvarsförsäkring & F-skattebevis

560 301 00
0705-94 23 19

070 747 20 03 070-799
070-747
070 799 64 21
1

www.howqvistanderson.se

INKASSOBYRÅER







SNÖRÖJNING
TRÄDFÄLLNING
TRÄDGÅRDAR

070Ͳ7891499
www.skottensomskottar.se
BaseradiFärentuna,Ekerö

Fredrik Lindman, Färentuna
Behörigt företag

DATA


O

s 4AK OCH FASADARBETE
s 3KRËDDARSYDDA PROlLER OCH PRODUKTER
s 4IGSVETSNING
s 2EPARATION AV SKOPOR OCH PLOGAR
s 4ILLVERKNING AV GRINDAR STAKET OCH RËCKEN
s 6ENTILATION mËKTAR SPIRORÚR TILLBEHÚR MM
s 4ILLVERKNING AV SKORSTENAR
s ,EGOTILLVERKNING

070-733 65 26

TAXI


Boka på
ekerotaxi.se
Binärdata AB

VÄRMEPUMPAR


Stort sortiment av

VÄRMEPUMPAR

Support & Försäljning
07-22 Alla dagar

0707-139 000
560 402 51
Leif Rickegård

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




KONTORSMATERIAL M.M 
TRÄD- & TOMTARBETEN


A
SEANNA
K
U
ONTORS TENSILIER

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

Tel: 564 109 50
www.spangamalarolbc.se

FASTIGHETSSERVICE


Din verkstad
nära Dig

070-653 04 70
ekero@farmartjanst.se

STÄDNING


GOLV & KLINKER


Jungfrusundsvägen 5 178 38 Ekerö
Tel 08-560
08-560 355
355 35
35 Fax
info@aseanna.se
Tel
08-560 355 95

F’SONS
ALLSERVICE AB
UTrädgårds-/Fastighetsskötsel
UBorttagning

av sly mm
UStaketförsäljning & montering
UÖvrigt efter era önskemål

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

,62&HUWL¿HUDGH 
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

PROFESSIONELL

www.aseanna.se

TRÄDFÄLLNING
OCH TRÄDVÅRD

ÖPPET

7H\S)LYUHYK¶0:(*LY[PÄLYHK(YIVYPZ[

Djsö åep
lkshek kse
såpexj m
x
ASEANNA
KONTOR
SUTENSILI

"RYGGAVËGEN  s   %KERÚ

Hammarkvarnsvägen 9 179 75 Skå

Telefon: 560 304 70

Ring 08-560 377 44
www.emt.se

Grundat 1921

s 6AXNING OCH POLERING
s 2EKONDITIONERING
s "ILTVËTT FÚR HAND

Service & reparationer
av alla bilmodeller

Auktoriserad
serviceverkstad för

Korta & långa kontrakt.
Bestäm dig idag.
Flytta in imorgon.

Din lokala utemiljö-entreprenör
dƌćĚďĞƐŬćƌŝŶŐ͕ƐƚĂŬĞƚƵƉƉƐćƩŶŝŶŐ͕
slyröjning/trädfällning, gräsklippŶŝŶŐŵŵ͘&ĂƐƟŐŚĞƚƐĂƌďĞƚĞŶ͕
rödfärgning, uteplatser, trädgårdsŵƵƌĂƌŽĐŚƉůĂƩƐćƩŶŝŶŐ͘
ŽŬĂƟĚĨƂƌǀĂƐƐŬůŝƉƉŶŝŶŐ͊

PLÅTSLAGERI


FÖNSTER


Allt inom bilvård

ENTREPRENAD


Ackrediterad för att släcka
bilprovningens 2-or.

L O K A L E R

info@nyplat.se
www.nyplat.se

SUNDBYBERGS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Tel. 564 877 40

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar
Bilglas
Lackering

Ekerö
Farmartjänst AB

L E D I G A

Trygghet & Kvalitet

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

BILSERVICE


Ekerö Färglager
Träkvista Torg

Ekerö Centrum
ARKITEKT


FÄRG TAPET
GOLV

Månd-Fred
06-24
Lörd, Sönd , Helgdag
08-24
Tel 08-560 300 96
Välkommen!

| service för dig! 41

LOKALER


R

Brottmål
O Vårdnad
O Personskador
O Asylrätt
O

BILUTHYRNING

FÄRGHANDEL


LO

ADVOKATBYRÅN

CHRISTER WERSÄLL AB

BILUTHYRNING


O

ADVOKATBYRÅ


C



ER

Måndag - Torsdag 10-18
Fredag 10-16

0739-22 75 30
www.bernardtrad.se

VÄRMEPUMPAR
Tel: 560 248 00
www.inneklimat.se

LACKERING


M

CGS
Trädfällning

Lilla Berga, Skå

Lackering
av köksluckor
och bilar
560 244 38
m.m.

Telefon:

www.micklack.se

 Trädfällning
 Sektionsfällning
 Borttransport
– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Göran Sundström
Tel. 560 453 04
Mobil. 070-578 56 59

KYL&KLIMAT
Service AB
Service och installation av

VÄRMEPUMPAR
KYLANLÄGGNINGAR
Vi sänker dina energikostnader!
Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning
Av Swedac ackrediterat kontrollorgan

Tel: 08-560 252 00

42

Däckspecialisten!

familj | BtA6Gy6GC6HCN=:I:G'6EG>A'%&'
  FÖDDA

• Inez Barbro Anne-Margret Lavefelt, Ekerö, avled den 10 mars i en
ålder av 89 år.
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se

• Välkommen Arvid! Älskar dig!
Mamma Karin och pappa Peter,
Färingsö.

RANSC

H
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• Betty Karolina Wadell, Ekerö, avled den 10 mars i en ålder av 80 år.

SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Grattis
Sebastian
Fredén på
12-årsdagen
den 5/4 från
mormor,
morfar,
mostrar,
morbröder
och kusiner.

  DÖDA




• Görel Rendahl, Skå, avled den 3
mars i en ålder av 87 år.
• Anna Margareta Bunner, Ekerö,
avled den 7 mars i en ålder av 94
år.

• Ingegärd Oskarina Lundqvist,
Munsö, avled den 17 mars i en
ålder av 88 år.
• Stig Rune Sigurd Björk, Ekerö,
avled den 17 mars i en ålder av 88
år.
• Rune Edvard Nordström, Ekerö,
avled den 28 mars i en ålder av
92 år.

• Margaret Strenge, Ekerö, avled
den 9 mars i en ålder av 65 år.

• 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
telefon eller fax.
• För sedvanliga dödsannonser
ring 560 356 00.
• Skicka till familj@
malaroarnasnyheter.se
• Eller till
MN, Box 100, 178 22 Ekerö.

MN på nätet www.malaro.com
KRIS?

Café och
Smörgåsbutik

Behöver ni reparera relationen?

Ny familjerådgivare för Ekerö kommun
Inger Kvissberg 070-738 37 01
Mottagning Götgatan 19
T-bana Slussen

!UKTORISERAD VERKSTAD FÚR
&YRHJULSINSTËLLNINGAR

Trevligt café intill
bensinstation i Skå på
Ekerö. 40 kvm + 26
kvm inglasad terrass.
Hyra: 9000 kr/¨månad,
20 platser inne +14 ute.
Omsättning: ca 3500 kr/
dag. Bra kommunikation
fr Brommaplan. Stora
utv.möjligheter! Passar
även som thai och sushi.
Pris: 295 000 kr/bud
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Mörbyvägen, Skå, 179 75 Stenhamra, Tel 08-560 240 00
info@svanhagensbil.se, www.svanhagensbil.se
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AC - service
SFÖRBUN

5437:01
ISO/IEC 17020 (C)

Viking & Co AB
08-768 08 28 alt.
0708- 768 401
www.viking-maklare.nu
viking.ab@telia.com

Datorhjälp
hemma

alfa ђјђџҦȱяђєџюѣћіћєѠяѦџѮ
Sandviksvägen 4, för tidsbeställning
telefon 08 - 560 310 65

Ring

Binärdata AB
Mona Wiklund Cederborg
Auktoriserad av SBF

яђєџюѣћіћєюџȱȱȱїѢџіёіјȱȱȱѓҦџѠѫјџіћєюџȱȱȱяљќњњќџȱȱȱȱȱ
єџюѣѠѡђћюџȱȱȱѡџюћѠѝќџѡђџȱȱȱѕђњяђѠҦјȱȱȱїќѢџȱёѦєћђѡȱџѢћѡ

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

7ÉSÇMTLBEF

*OHFHSEÇ*OHBÇ
-VOERWJTU

Vår kära

Rune
Nordström

OPWFNCFS
IBSMÇNOBUPTTJTUPSTPSH
PDITBLOBE

* 11 januari 1920
18 mars 2012

NBST
4 7 & / 
(º3"/PDI-&/"
.JDIBFM PDI .BSJB
%BOJFM+POBT
+FTTJDB PDI 3PJOF
$ISJTUPGGFS4FCBTUJBO-PLF
$BNJMMB PDI 1FUFS
8JMMJBN)BNQVT8JMUPO
%FOJTF

4MÇLUPDIWÇOOFS

har lämnat oss
INGRID
ROLF och MARIANNE
Barnbarn
Barnbarnsbarn
I minnet du lever
GX¿QQVDOOWLGNYDU
LPLQQHWYLVHUGLJ
SUHFLVVRPGXYDU
_____________________



)VSUZTU IVS×EF IVS
UPNUIÇSIFNNB
/ÇSEFOWJÇMTLBU
PTTMÇNOBUIBS
&KNFSI×SWJIFOOFT
LÇSBTUÇNNB
.FOJWÉSUNJOOF
IPOMFWFSLWBS


Ett varmt tack till
personalen på Ekgården
för god omvårdnad.
Minnesstund äger rum
i stillhet.

#FHSBWOJOHFOÇHFSSVNJ"EFMT×
LZSLBUPSTEBHFOEFOBQSJM
LM&GUFSBLUFOJOCKVEFTUJMM
NJOOFTTUVOE0TBTFOBTUEFO
BQSJMUJMM'POVT#SPNNB
UFM
7BMGSJLMÇETFM

MN på nätet
på torsdagar
malaro.com/mn

Psykoterapi

BYTA TAK?

vid Fridhemsplan

Nu lämnar vi 20 % rabatt
på takomläggningar – tegel, betong, plåt, takrep
Fri offert z Garanti z 50 % rotavdrag
Boka ditt jobb idag!

JE Byggservice

Enskilt eller i grupp
Nu hemstäd!

Tel: 076-913 71 64

nyheter

MÄLARÖARNAS

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

REDAKTION

ANNONSER

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

• 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.

ADRESS

Box 100, 178 22 Ekerö
Prenumerationer

Boende utanför kommunen
450 kr/år. Betalas på bankgiro
837-0017
TRYCK V-TAB, Södertälje 2012

Tidningen ansvarar ej för icke be-

ställt material samt för fel i annonser 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

Allt inom städ
och vaktmästeri

Ann Örhammar

www.ekerostad.com
070-159 41 14

0736-85 52 15

Leg. psykoterapeut

www.annorhammar.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB
- etab. 1818 -

"EGRAVNING s "OUPPTECKNING s 'RAVSTENAR
Familjeföretag med generationers erfarenhet och kunskap – HANS MELANDER
6I GR ØVEN HEMBESK JOUR DYGNET RUNT
Brommaplan 409, Bromma
08-26 81 10

Reservdelar
till datorn
/ skrivaren?

www.klockarebolaget.se
!UKTORISERAD AV
3V "EGRAVNINGSBYR»ERS &RBUND

Hur snabbt
bredband ska
jag välja?

Linnégatan 48 A, Stockholm
08-661 20 98

Bredband,
är det något
för mig?

Ring

Ring

Ring

Binärdata AB

Binärdata AB

Binärdata AB

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

0707-139 000
eller 560 402 51
alla dagar 07-22

SMS:A 73390 TILL 71122

ADELSÖ STENBY 2 rok, 43 kvm

 Idylliskt sommarparadis!  Fin naturtomt  Nära till färja och buss

SMS:A 61222 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 1 295 000 kr/bud. TOMT 2 521 kvm . Pinnmovägen 4. EKERÖ Charlotte Careborg
0708-268 300.

EKERÖ SANDUDDEN 5 rok, 115 kvm

 Nyrenoverat kök i öppen planlösning med v-rum  4 sovrum

SMS:A 73765 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 72469 TILL 71122

ACCEPTERAT PRIS 3 275 000 kr/bud. TOMT 260 kvm. Siltgränd 10. EKERÖ Christer Eriksson 0722-22 98 08.

EKERÖ ÄLVNÄS 5-6 rok, ca 170 kvm

FÄRINGSÖ MÖRBY Stor södervänd villatomt med högt fritt läge

 Fantastisk atmosfär med öppna härliga sällskapsytor och unik arkitektur

 Bästa tomten i området?  Nära bad och med naturen in på knuten

ACCEPTERAT PRIS 4 375 000 kr/bud. TOMT 1 586 kvm. Sidensvansvägen 18. EKERÖ Linn Lagerqvist
070-510 65 69.

ACCEPTERAT PRIS 1 965 000 kr/bud. TOMT 2 114 kvm. Kommunalt VA.. Midvintervägen 14. EKERÖ
Martin Larsson 0708-30 01 61.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 65312 TILL 71122

SMS:A 73136 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

FÄRINGSÖ STENHAMRA 5 rok, ca 156 kvm

 Högt läge med utsikt mot Mälaren  Stor altan med sol fram till kvällen

 Bra läge på lung återvändsgata  Härlig baksida med pool

ACCEPTERAT PRIS 3 395 000 kr/bud. TOMT 2 967 kvm. Solviksvägen 6. EKERÖ Martin Larsson 0708-30 01 61.

ACCEPTERAT PRIS 3 750 000 kr/bud. TOMT 689 kvm . Penselgränd 14. EKERÖ Christer Eriksson 0722-229808.

SMS:A 69815 TILL 71122

EKERÖ - MUNSÖ 1-planshus, 5 rok, 128 kvm

VARUDEKLARERAT*

EKERÖ ÄLVNÄS 8 rok, ca 186 kvm

 Charmigt timmerhus från 1831  Sjönära läge och fantastisk utsikt över Mälarens glittrande vatten  Kakelugn  Bergvärme
ACCEPTERAT PRIS 6 750 000 kr/bud. TOMT 846 kvm. Talgoxevägen 1. EKERÖ Linn Lagerqvist 070-510 65 69.

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE

